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// IFORORD

FORORD
Det går godt for turismen på Lolland, men der er potentiale

Lalandia den 19. august og den 19. november 2015.

til mere. Derfor er et af de områder, som vi fra byrådets side

Nu skal planen så sættes i arbejde. Potentialeplanen

prioriterer og stiller skarpt på udvikling af turismeerhvervet,

kommer med forslag til konkrete udviklingsprincipper og

konkret Lolland Sydkyst. Kystturismen er et erhverv i vækst,

områder, vi skal prioritere, og der er de kommende år

og det er en prioritering, som også er i god harmoni med det

afsat penge til udviklingen af vores sydkyst, så der kan

nationale fokus på vækst i kyst og naturturisme.

komme handling bag ordene. Det handler om udvikling

Lolland har fantastisk meget at byde på, og
turismeerhvervet er en dynamo for vores lokale vækst og
velfærd. Den vækst skal vi have del i, og derfor satte vi i
2015 gang i udarbejdelsen af en potentialeplan for
udviklingen af turismen på Lollands Sydkyst, for en mere
koordineret og fokuseret indsats gør en forskel. Projektet er
gennemført i samarbejde med Dansk Bygningsarv og en
referencegruppe af lokale turistaktører, og rapporten her –
Potentialeplan for Lolland Sydkyst – udgør projektets
afrapportering.
Potentialeplanen er koordineret tæt med de andre initiativer,
som foregår i vores område og region og er også en

af de lokale potentialer: Hvad er det, vi har, som er
særligt? Hvordan bruger vi det målrettet som løftestang
for turismen? Hvad skal vi arbejde med nu, og hvad kan
vi udvikle, når Femern-byggeriet går i gang?
Vores Østersøkyst, diget og den historie, der knytter sig
til de naturskønne områder, badestrandene og de
mange sommerhusområder udgør et enormt potentiale,
som vi skal forløse – sammen med vores lokale aktører,
med fokus på turisterne og i respekt for vores unikke
natur. Det kan potentialeplanen her forhåbentligt
inspirere til.
God læselyst!

opsamling i forhold til de tidligere planer for udvikling af
området. Vi har både indhentet erfaringer fra andre kystdestinationer og fra vores lokale turismeaktører og borgere,
som deltog i dialogmøderne på

Holger Schou Rasmussen
Borgmester, Lolland Kommune
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// INDLEDNING

POTENTIALEPLAN FOR LOLLAND SYDKYST
Lolland besidder mange af de kvaliteter som danske og
udenlandske turister efterlyser; dejlige badestrande,
varieret natur, lokale landsbymiljøer, kulturarv og
mulighed for nære oplevelser med familien på nogle af
øens mange attraktioner, som Lalandia og Knuthenborg
Safaripark. Med den kommende Femern Bælt-forbindelse
får Lolland en unik chance for at styrke turismen, øge
investeringer og skabe lokale jobs. Visionen er at opbygge
en stærk destination, som kan markedsføre den grønne ø i
Syddanmark og få turisterne til at komme, til at blive og til
at vende tilbage igen.
Denne potentialeplan handler om Lolland Sydkyst som
turismedestination. Potentialeplanen står ikke alene, men
er del af en række sammenhængende tiltag. Lolland
Kommune har allerede arbejdet med visioner for flere af
byerne på Lolland Sydkyst, og der er udpeget flere
potentialer i den netop afsluttede strategiproces under
Yderområder på Forkant-kampagnen, som får betydning
for kommunens samlede strategiplan. Samtidig har
arbejdet med den nye Femern-forbindelse afstedkommet

en række projektforslag og skitser til udviklingen af
ankomstområdet ved Rødby og Rødbyhavn.
Lolland Kommune vurderede dog, at der var brug for et
mere strategisk greb på udviklingen af turismen på
sydkysten, ikke kun i forbindelse med den kommende
forbindelse, men som del af et generelt løft i
turismeudviklingen, hvilket har afstedkommet denne
potentialeplan.
Potentialeplanen indleder udarbejdelsen af den
kommende turismestrategi, og har til formål at løfte
turismeudviklingen på sydkysten, udstikke retninger, øge
investeringer og skabe vækst.
Planen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Dansk
Bygningsarv og Gottlieb Paludan Architects for Lolland
Kommune i efteråret 2015.

Kramnitze
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// INDLEDNING

TURISMEN PÅ LOLLAND
Egentlig går det godt for turismen på Lolland. Generelt set
er der sket en stigning i turismeomsætningen fra 2012 til
2014 med i alt 1,6 mio. overnatninger for hele området
under VisitLolland-Faster, der udgøres af Lolland og
Guldborgsund Kommune. Alene fra 2013 til 2014 steg
overnatningsbelægningen med 5,6 procent.
De første tal for 2015 viser dog til gengæld et svagt fald i
overnatninger, hvilket kan forklares af den generelle
tilbagegang nationalt for danske og udenlandske gæster i
det første halvår af 2015*.
For at øge turismen på sydkysten er der behov for at gå
strategisk til værks, og der skal ikke blot fokuseres på
sydkystens særlige steder og kvaliteter, men på
oplevelser, forretningsmodeller samt organisering og
formidling.
Den kommende Femern Bælt-forbindelse mellem
Danmark og Tyskland udgør et stort potentiale for
turismeudviklingen på Lolland, særligt ved sydkysten. Med
en prognose på op til 8.000 køretøjer dagligt mod 5.000 i
dag, kan Lolland få en ny position på Europakortet. Men
Femern Bælt-forbindelsen er ikke i sig selv en garanti for
positiv udvikling i Lollands turisme. De mange potentielle
brugere af forbindelsen har brug for en stærk ’reason to
stop’, hvis Lolland skal forvandle trafikanter til

turister og på sigt få mere ud af Femern Bæltforbindelsen. For at opbygge et vedvarende brand skal der
desuden være ’reasons to stay’ og ’reasons to come
back´.
Lolland har en række stærke attraktioner og
seværdigheder, som årligt tiltrækker mange besøgende.
Først og fremmest Lalandia, som er Region Sjællands
mest besøgte attraktion med over 500.000 overnatninger
pr. år. Med placeringen tæt på Femern Bælt-forbindelsen
åbnes der op for nye mulige markeder og målgrupper for
Lalandia, som vil have en direkte effekt på feriecentrets
forretning.
Men der er behov for at se på, hvordan øens stærke
turismeaktører, som bl.a. Lalandia og Knuthenborg
Safaripark kan samarbejde om at skabe vækst i den
generelle turismeindustri på hele Lolland.
Samtidig er der behov for at se på, hvordan Lolland kan
udvide overnatningskapaciteten og derved få del i det
gennemsnitlige døgnforbrug pr. turist, som pt. udgør kr.
500. På nuværende tidspunkt er det primært de store
attraktioner, som formår at fastholde de besøgende over
flere døgn, mens potentialet for sommerhusudlejningen
langt fra er udnyttet. Der mangler både mere kapacitet,
samt højere kvalitetsniveau.

Butiksvindue i Rødbyhavn
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* Kilde VisitDenmark, Destinationsmonitor januar til juni 2015.
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SÅDAN ER POTENTIALEPLANEN BLEVET TIL
En potentialeplan skal forstås som en videreudvikling af
den traditionelle masterplan, hvor forskellen er at
udviklingen sker i processen og i tæt samarbejde med de
aktører, der i sidste ende skal løfte udviklingen.
Potentialeplanen fungerer som en dynamisk, men klar
rettesnor for den fremtidige udvikling af Lolland Sydkyst.

borgerevents, hvor borgere, aktører og politikere er
kommet med input og ideer. Derudover har interviews og
fokusgruppemøder med centrale aktører, og en
referencegruppe, bestående af udvalgte aktører fra
sydkysten, bidraget til kvalificering og udvikling af planens
analyse, strategi og projektforslag.
Referencegruppen har bestået af:

For det første udpeger potentialeplanen en række
principper, indsatsområder og konkrete projekter, som
skal realisere planens vision. Samtidig fungerer planen
som et strategisk værktøj til løbende at vurdere og
prioritere de konkrete projekter, ideer og indsatser i
arbejdet mod at gøre Lolland Sydkyst til endnu stærkere
destination på turismemarkedet i Danmark og i Femern
Bælt-regionen.
Potentialeplanens strategi er udviklet på baggrund af en
grundig analyse af sydkystens styrker og svagheder, hvad
angår det fysiske miljø, de økonomiske og sociale
ressourcer, samt de værdier og fortællinger, som definerer
kystens identitet og brand.
Derudover er data fra sammenlignelige
markedsundersøgelser af turisme, analyser,
tilfredshedsundersøgelse mv., blevet brugt til at udvikle og
kvalificere turismekoncepterne og potentialerne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karsten Juhl
Benny Damgaard
Jan Sommer Kjær
Jens Bay
Mikkel Wesselhoff
Louise Posborg-Ebernezerson
Lise Damsbo Savic
Janne Tribler Edvardsen
René Jørgensen
Karsten Sønderhøj
Jesper Andersen
Jes Christiansen
Birger Christensen
Henriette Lund Pedersen
Peder Wood-Pedersen

Herudover har repræsentanter fra Lolland Kommune
siddet med i referencegruppen.

Potentialeplanen er udviklet i tæt dialog med de lokale
aktører på Lolland. Der har været gennemført to større
Havnen i Rødbyhavn
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// INDLEDNING

OPBYGNING AF POTENTIALEPLANEN
Turismepotentialeplanen består af række kapitler, som
kan læses selvstændigt eller i sammenhæng.
Indledningsvis foreligger de væsentligste resultater af
analysen af Lolland Sydkyst. Hvilke styrker og svagheder,
har vi identificeret som centrale, når det kommer til
udviklingen af kystdestinationen, og hvor ligger det store
udviklingspotentiale?

Afslutningsvis præsenteres de projekter og projektidéer,
som særligt referencegruppen har udpeget som
bæredygtige og relevante at arbejde videre med.
Projekterne giver et hierarkisk bud på, hvordan der skal

arbejdes med udviklingen på aktørniveau. Projekterne er
allerede lokalt forankrede og kan igangsættes med det
samme.

Dernæst præsenteres visionen for sydkysten i form af en
række fremtidsbilleder, der illustrerer, hvordan sydkysten
tager sig ud i 2030 efter Femern Bælt-forbindelsen er
etableret. Fremtidsbillederne underbygges af nøje
udvalgte udviklingsprincipper.
Herefter udfoldes strategien i tre særskilte
indsatsområder:
BY & LANDSKAB: Omhandler de fysiske strukturer,
naturparkerne, kysten, bymiljøerne og de fysiske
ændringer, som skal til for at løfte turismen og den
generelle opfattelse af sydkysten.
IDENTITET & MARKEDER: Præsenterer de fortællinger og
værdier, der bør formidles og præciserer hvilket brand, der
skal skabes – og til hvilke målgrupper.
OPLEVELSER & VÆRDIKÆDER: Giver nogle kvalificerede
bud på, hvilke turismekoncepter og –oplevelser, der skal
styrkes og udvikles, og hvordan skal aktørsamarbejdet
skal være for at potentialet på sydkysten indfries.

MODEL Potentialeplanen er bygget op omkring en gennemgående stuktur, som viser, hvordan det
strategiske niveau hænger sammen med en konkret implementering. Visionen underbygges af en
række fremtidsbilleder og udviklingsprincipper på strategisk niveau. Strategien understøttes
dernæst af indsatsområder og projekter, som der skal arbejdes på alle niveauer.
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// INDLEDNING

Al erfaring viser at turister, uanset vejret, ikke kun opholder sig på deres overnatningssted,
men opsøger områdets attraktioner og seværdigheder i jagten på autentiske oplevelser i
de lokale kultur- og bymiljøer (jf. Videncenter for Kystturismes Tilfredshedsundersøgelse
2014). Derfor skal destinationen langs sydkysten ses i sammenhæng med resten af øen.
Her er det primært aktører og attraktioner, der er vigtige, såsom Knuthenborg Safaripark,
Fuglsang Kunstmuseum, Reventlow Parken, Maribo Domkirke og Museum Lolland Falster/
Frilandsmuseet, samt gourmet- og wellnesshotellerne Hotel Saxkjøbing og Bandholm
Hotel, de mange herregårde, lokale fødevareproducenter og landsbyer. Fokus er på at
styrke sydkysten som Lollands vigtigste bidrag til De Danske Sydhavskyster, og ad den vej
skabe et stærkt brand for hele øen; et brand som kan øge kendskabet udadtil og
stoltheden indadtil.
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TURISMEMÆSSIGE STYRKER // ANALYSE

ANALYSE
Lolland Sydkyst besidder en række iøjnefaldende
kvaliteter, som bør identificeres, styrkes og gentænkes.
Men destinationen lider også under en række udfordringer,
som skal overkommes, hvis udviklingen skal være
bæredygtig. Dette kapitel præsenterer de væsentligste
resultater fra en analyse af Lolland Sydkyst. Analysen
bygger på en række fysiske kortlægninger, desk research,
interviews og fokusgruppeinterviews.
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STYRKER OG SVAGHEDER // ANALYSE

TURISMEMÆSSIGE STYRKER OG SVAGHEDER – SAMLET SET
Lolland Sydkysts største turismemæssige udfordring er,
at den ikke har sin egen klart definerede identitet og
stedssammenhæng. Sydkysten er ikke en destination.
Samtidig er Lollands turismemarked bundet op på få, men
store attraktioner, herunder Lalandia, som kun i mindre
grad er stedspecifikke. Lolland Sydkyst er ikke
”turismegjort” i forhold til støttefunktioner og værdikæder,
og derfor risikerer Lolland Sydkyst som destination at
(for-)blive et dårligt besøgt éndagsturismemål i
Markedsføringssamarbejdet omkring De Danske
Sydhavskyster og Dansk Kyst- og Naturturisme.
Lolland Sydkyst har dog et godt udgangspunkt for at
styrke sin position på turismemarkedet med mere end
700.000 årlige overnatninger. Der ER allerede mange
besøgende, som kommer til Lolland og som potentielt
kunne blive længere og/eller vende tilbage det følgende
år. Der er mange uopdyrkede kvaliteter og muligheder,
som man let vil kunne sætte fokus på, og Lolland vil
gennem de rigtige satsninger kunne tiltrække flere
besøgende og appellere til flere og bredere målgrupper.
Dette kræver dog at Lolland styrkes som en samlet
destination – fysisk som mentalt. Opbygningen af
destinationen skal ske nu, og for at det skal lykkes skal der
arbejdes strategisk; der skal prioriteres, og der skal
samarbejdes på tværs!

Stranden ved Rødbyhavn
10

STYRKER OG SVAGHEDER // ANALYSE

TURISMEMÆSSIGE STYRKER:

TURISMEMÆSSIGE SVAGHEDER:

•Lalandia har et stærkt brand og tegner meget turisme
(520.000 overnatninger, nr. 13 attraktion i Danmark).

•Lolland har generelt en uklar turismeidentitet og et
dårligt brand pga. yderområdeproblemer

•Knuthenborg Safaripark, Western Camp, Knuthenlund
m.fl., er ligeledes med til at drive og tegne
turismeoplevelsen på Lolland

•De store kommercielle attraktioner dominerer i
turismebranchen

•Lang kyststrækning med bademuligheder og Blå Flagstrande

•Særligt Lalandia lukker sig om sig selv – fysisk som
mentalt (dog under opblødning).
•Ingen kystbyer eller kystbydestinationsidentitet

•Naturen – diget og to naturparker
•Ro, plads og ”højt til loftet”.
•Cykelruter, både internationale (munkeruten), nationale
og lokale (tracéet).

•Få støttefunktioner ud over de kommercielle, særligt i
forhold til overnatningsmuligheder.
•Svingende kvalitet
•Ikke et spektakulært landskab – heller ikke strandene.

•Ride- og vandreruter (som er kortlagte).
•Samarbejdet omkring De Danske Sydhavskyster, som
styrker formidlingen
•Herregårde og en rig kulturhistorie

•Uinteressante/kedelige sommerhusområder og
sommerhuse.
•Udfordringer forbundet med at samle turismeaktørerne i
en fælles retning eller vision.

De karakteristiske siloer i Rødbyhavns industrihavn
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LALANDIA OG DE STORE TURISMEAKTØRER
Turismemæssigt er Lalandia en helt central aktør i
turismeindustrien på Lolland og ikke mindst på sydkysten.
Som den 13. mest besøgte attraktion i Danmark (2014), er
Lalandia blandt de største attraktioner på landsplan, og
den mest kendte og velbesøgte på Lolland. Hvert år har
Lalandia i omegnen af 520.000 overnatninger – og
feriecentret er den attraktion, der tiltrækker flest
besøgende til Lolland.
Udover Lalandia har Lolland en række andre større
aktører, som er med til at sætte Lolland på landkortet
turismemæssigt, bl.a. Knuthenborg Safaripark, som årligt
tiltrækker omkring 239.000 besøgende (2014). På
sydkysten er Western Camp en af de større
turismeaktører, som hvert år tiltrækker mange besøgende
og har et relativt kendt brand.
Samarbejdet omkring De Danske Sydhavskyster, som er
et markedsføringssamarbejde mellem Lolland, Falster,
Møn og Sydsjælland, er ligeledes en styrke for både
Lolland som helhed, og for sydkysten, hvor flere af
samarbejdets hovedattraktioner og seværdigheder er at
finde.

Lalandia
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DIGET OG DET INDDÆMMEDE LANDSKAB
Det 63 km lange dige, der binder sydkysten sammen i én
samlet rekreativ forbindelse, er sammen med Naturpark
Nakskov Fjord og naturområdet ved Hyllekrog en af
sydkystens helt store oplevelsesmæssige styrker.
Forbindelsen på diget er en stedspecifik oplevelse, som
giver Lolland en unik landskabelig attraktion.
Langs Diget har sydkysten ligeledes en kyststrækning
med en lang række gode bademuligheder og mange Blå
Flag-strande. Der er en ny lejlighed til at hoppe i vandet,
næsten uanset hvor på sydkysten man befinder sig.
Det omfangsrige inddæmmede land, som diget har skabt
bag sig, er karakteristisk for oplevelsen af det sydlige
Lolland. Det flade landskab besidder en særegen kvalitet,
der byder på store åbne vidder og en tydelig
allestedsnærværende horisont, der giver en fornemmelse
af ”højt til loftet” og masser af plads.
Lolland Sydkyst byder ligeledes på et finmasket netværk
af både internationale, nationale og lokale cykelruter, som
vil kunne gøre Lolland attraktiv som destination for
cykelturister. Udover cykelruterne byder sydkysten på en
lang række af kortlagte vandre- og rideruter, som alle gør,
at man har gode muligheder for at opleve Lollands natur i
langsomt tempo. Der arbejdes fortsat med at styrke den
rekreative infrastruktur, og Lolland Kommune har i 2015
fået bevilget 18 mio. kr. fra Nordea-fonden, som bl.a. skal
styrke og synliggøre de rekreative kvaliteter.
Diget
13
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HERREGÅRDENE OG DEN BLOMSTRENDE FØDEVAREPRODUKTION OG -FORÆDLING
Lollands 45 herregårde byder samlet set på en stærk
kulturhistorisk fortælling, der er en unik styrke for Lolland.
Lollands herregårde har i flere århundreder spillet en
central rolle som lokalområdets identitetsskabende
centrum. Projektet Herregårdslandet Lolland, som blev
støttet af Realdania, har forsøgt at vise, hvordan man kan
forbinde og synliggøre de lollandske herregårdes mange
kvaliteter.
Mange af herregårdene har gennem de seneste årtier
været i gang med at genopfinde sig selv, og er allerede
større eller mindre attraktioner i sig selv.
Herregårdene byder på gastronomiske oplevelser,
konferencefaciliteter, spa- og wellness, lokalt
producerede fødevarer og lignende. Samlet set byder
herregårdene på enkeltstående kvalitetsoplevelser, og
man ser bl.a. en begyndende samlet profil med
udgangspunkt i kvalitetsprodukter som kirsebærvin, øl,
økologi og lignende.

Knuthenlund
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Den lange kyststrækning er hele vejen flankeret af diget, som fortæller
Lollands historie. Der er flere gode strande, cykelruter og en rig natur.
Dette diagram udpeger en række vigtige steder langs sydkysten.

15

TURISMEMÆSSIGE SVAGHEDER // ANALYSE

UKLAR IDENTITET OG DÅRLIGT BRAND
På trods af de mange besøgende, har Lolland Sydkyst et
relativt svagt brand og en uklar identitet rent
turismemæssigt. Udover et par enkeltstående kendte
attraktioner, herunder Lalandia, er det ikke tydeligt for
udefrakommende hvad Lolland Sydkyst, samt Lolland
mere generelt, har at tilbyde.
De seneste år har den gængse fortælling om Lolland,
været negativ og præget af historierne om de udfordringer
kommunen oplever som yderområdekommune med
mange socialt udsatte, affolkning og generel tilbagegang.
Disse historier præger billedet af Lolland som
feriedestination, og det lykkes ikke at få kommunikeret de
kvaliteter stedet også har at byde på.
Set ud fra et turismemæssigt perspektiv, opleves Lolland
Sydkyst i dag ikke som en egentlig turismedestination,
hvilket bl.a. også skyldes fraværet af en egentlig kystby i
gængs forstand.
De danske turismedestinationer har i det meste af landet,
stærke kystbydestinationsidentiteter, som ikke er at finde
på Lolland eller Lolland Sydkyst. Man har historisk set ikke
udviklet Lolland med udgangspunkt i turismen, og det er
tydeligt at området ikke er indrettet og udviklet til at
understøtte de behov og ønsker mange turister
efterspørger, når de vælger, hvor de skal på ferie.

Knuthenlund
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DE KOMMERCIELLE AKTØRER DOMINERER
Turismebranchen på Lolland er karakteriseret ved at være
domineret af få store kommercielle attraktioner, der mere
eller mindre lever højt på deres eget individuelle brand. Der
findes meget få mellemstore attraktioner på Lolland, og
den overvejende del af turismeaktørerne er meget små,
med kun en eller ganske få ansatte.
Blandt andet på grund af den store forskel i aktørernes
størrelse og profil, har det hidtil været svært at samle
turismeaktørerne i en fælles retning eller vision. Der findes
i dag ingen overordnede retningslinjer eller fælles vision
for turismeaktørerne, og samarbejdet på tværs er
domineret af de få store forretningsaktører overfor en
underskov af mindre turismeaktører, primært ildsjæle og
lokale énmandsvirksomheder.
De store attraktioner, deriblandt Lalandia og Knuthenborg
opleves ikke som værende særligt stedsspecifikke, og
særligt Lalandia, har haft en tendens til at lukke sig om sig
selv – både fysisk og oplevelsesmæssigt. Også fordi
Lalandia er et turismemæssigt ressort, hvor man kan få
udfyldt de fleste behov under et tag. Denne tendens er
dog under opblødning, og bl.a. Lalandia arbejder på at
interagere mere med sine omgivelser fremadrettet.
Generelt findes der meget få turismemæssige
støttefunktioner på sydkysten, ud over de store
kommercielle attraktioner. Særligt i forhold til
overnatningsmuligheder mangler der et mere varieret
udbud af muligheder, og generelt er kvaliteten i det der
udbydes svingende.
Lalandia Feriecenter
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LOLLANDS BYER OG LANDSKABER UNDERSTØTTER IKKE TURISMEOPLEVELSEN
Nok besidder det sydlollandske landskab en række
kvaliteter, men det opleves ikke som værende
spektakulært. Sammenlignet med eksempelvis den jyske
vestkyst, Møns og Stevns Klint, de nordsjællandske kyster
og Vadehavet byder landskabet på Lolland Sydkyst ikke
på storslåede natur- og landskabsoplevelser.
Samtidig ligger de særegne oplevelser Lolland Sydkyst
byder på, generelt hemmeligt gemt hen, og de er ikke
umiddelbart tilgængelige. Det er svært at finde rundt, og
den formidling, der kunne vise vej og understøtte den
udefrakommendes oplevelse og vejvisning er yderst
mangelfuld. Der er også mangel på støttepunkter i
landskabet, der kan støtte op om cykel-, løbe- eller
vandreturen, og landskaberne er generelt meget lokale.
Byerne på den sydlige del af Lolland danner ikke naturlige
rammer om turistens besøg. De præges af generelt forfald
og nedslidthed, og de fleste steder opleves et
gennemgående fravær af de byrum og –funktioner, der
kunne gøre et besøg interessant for turister. Særligt er
Holeby og Rødby uvedkommende for en turist at besøge,
da det i høj grad er byer centreret om hverdagslivet.

Infrastrukturen på Lolland Sydkyst er flere steder
kritisabel, og det kan være tidskrævende at bevæge sig
rundt i bil mellem de forskellige byer og
sommerhusområder langs kysten. Enkelte steder kræver
det store omveje at komme fra et sted til et andet, selvom
de i realiteten ligger tæt på hinanden,. Det efterlader en
fragmenteret og usammenhængende stedsidentitet, og
afstedkommer irritation hos turister.
Langs kysten findes en perlerække af
sommerhusområder, som på trods af forskelligt omfang
og opførelsestidspunkt, opleves meget ensartede.
Områderne er med enkelte undtagelser relativt
uinteressante og kedelige, og byder ikke på store kysteller landskabskvaliteter.
De fleste sommerhuse ejes af lokale eller borgere fra de
umiddelbare nærområder, og tilbyder i dag ikke den slags
sommerhuse, der efterspørges af de fleste turister.

Nedlagt togperron i Rødbyhavn
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Til trods for den varierede og rige natur, er Lolland Sydkyst præget
af dårlig infrastruktur og dårlig vejvisning. Sommerhusområderne
er anonyme, til tider kedelige.
Dette kort illustrerer de væsentligste svage punkter.
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// FREMTIDSBILLEDER

FREMTIDSBILLEDER ANNO 2030
Lolland Sydkyst har potentiale til at blive en vigtig spiller i
samarbejdet omkring De Danske Sydhavskyster, hvis der satses
nu og satses rigtigt. Ambitionen skal være høj og der skal
samarbejdes om både fysiske transformationer, nye
turismekoncepter og værdikæder. Hvordan ser Lolland Sydkyst
ud anno 2030?
21
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HELE DANMARKS SYDKYST 2030
Lolland Sydkyst er en attraktiv feriedestination for det
skandinaviske og tyske marked – både hvad angår
børnefamilierne og par uden børn.
Rødbyhavn, Lalandia, den ny lagune og havnen fungerer
som regional portal, og tiltrækker særligt
i højsæsonen besøgende fra hele Lolland-Falster.
Diget, det flade landskab med naturparkerne, vindmøllerne
og kulturlandskabet er formidlet og tilgængeliggjort til
glæde for både lokale, fritidsborgere og besøgende.
De stærke attraktioner på Lolland er lokalt forankrede, og
der samarbejdes på tværs om lokalt værtskab, gastronomi,
cykel- og vandreturisme, vandsport, naturoplevelser og
herregårdsudflugter.
Satsningen på få udviklingsområder, har øget
investeringsvilligheden og afstedkommet en forstærket
interesse, særligt fra den tyske turist, og
sommerhusudlejningen er steget markant.
Her er plads til udfoldelse, samvær og nære oplevelser for
store og små, og events og begivenheder binder det lokale
Lolland sammen med gæsternes Lolland.
Lolland er lokal med en vid horisont med plads til alle!
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HELE DANMARKS SYDKYST 2030: DIGET
Diget binder sydkysten sammen fysisk som mentalt - fra
Nakskov over Albuen til Kramnitze, videre til Rødbyhavn og
Lalandia til Hyllekrog.
Diget er markedsføringsmæssigt et hovedmotiv i
formidlingen af destinationens brand:

”

Diget formidler Lollands unikke
naturkvaliteter og stærke klimaog kulturhistorie i små,
vedkommende stop på den 63
km lange rute ud i gennem det
varierede, flade landskab.

”

Med mindre arkitektoniske greb opbrydes turen af
udkigsposter, opholdsteder, cykelstationer, steder til leg
og aktivitet, samt formidling af kulturhistoriske anekdoter
om oversvømmelser, klimatilpasning og om de polske
roearbejdere – uden at det forstyrrer den særlige oplevelse,
det er at være tæt på og midt i naturen.
Digets mange stop er stramt orkestreret i et samlet
designkoncept af højeste kvalitet og med respekt for det
landskab, det indgår i, og er et demonstrationsprojekt i
hvordan man arbejder med formidling af natur.
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DIGET
• Den langsomme forbindelse
• Lolland Sydkysts røde tråd
• Små perler på en snor
• Formidl kultur og natur –
på naturens præmisser
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HELE DANMARKS SYDKYST 2030: RØDBYHAVN
Rødbyhavn er sydkystens havne- og kystby, og en
turismeportal for hele regionen.

”

Den ny lagune og den
udbyggede havn, har skabt
sammenhæng mellem
Rødbyhavn og Lalandia, og
byen er med årene blevet
turisternes foretrukne
udflugtsmål og stedet, hvor
man mødes over sommeren.

”

Lagunen tilbyder vandsportsaktiviteter og unikke
badeoplevelser for både borgere og besøgende, såvel som
for Lalandias mange gæster. Her kan man få undervisning
i vandski eller nyde en læskende sodavand eller is, mens
børnene leger på legepladsen eller sopper i den sandbløde
vandkant.
Havnen samler tre havne i én, og tilbyder rekreative
muligheder og interessante kig til erhvervsaktiviteter og til
de store lystbåde, som har skabt et helt nyt miljø.
Lystbådehavnen har forbundet Lolland med det sydfynske
øhav, Tyskland og Østsjælland, og tilført sydkysten en helt
ny form for turisme og en ny målgruppe; de sejlende tyske
og skandinaviske turister, som ønsker at besøge og
udforske den ny havnedestination.
25
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RØDBYHAVN
• Den regionale portal
• By, havn og strand i ét
• De store begivenheder at mødes om
• Mange aktiviteter
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HELE DANMARKS SYDKYST 2030: KRAMNITZE
Det unikke miljø omkring havnen og pumpestationen, gør
Kramnitze til et af de to udvalgte udviklingssteder på
Diget.
I Kramnitze er sommerhusområderne blevet
opkvalificeret, udbygget og nytænkt med særlig fokus på
det tyske marked. Her er det rummelige sommerhuse med
mulighed for mange overnattende, store grunde og høj
kvalitet i stil og indretning, der præger området omkring
Kramnitze, og der kommer hvert år flere overnattende til.
Det lokale, det nære og det enkle er i fokus. Der er satset
på lokale råvarer, lokal kunst og midlertidige aktiviteter i
det stemningsfulde miljø i tæt dialog med det lokale
opland.

”

Fritidsborgeren er vigtig for
Kramnitze, og en vigtig spiller i
den lille havneby, som er blevet
udbygget med lokale
indkøbsmuligheder, små
spisesteder, opholdspladser,
hvor man kan støde på sin
nabo, og strandfaciliteter, der
fletter sig ind i landskabet.

”

Centralt for Kramnitzes udvikling står formidlingen af
Digets historie. Pumpestationen omdannet til et
formidlingscenter, der giver et indblik i den særlige kulturog naturhistorie, som er så unik for Lolland.
27
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KRAMNITZE:
• Stedet hvor det lokale hverdagsliv og
fritidsturisten mødes i øjenhøjde med
hinanden
• Fokus på det rolige fritidsliv
• Midlertidige aktiviteter på havnen
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LOLLAND SYDKYST - UDVIKLINGSPRINCIPPER
Lolland Sydkyst skal fokusere på Diget som den røde tråd i
turismen. Naturen skal formidles og tilgængeliggøres og
der skal satses på udvikling i Rødbyhavn og Kramnitze.
Kapaciteten på sommerhusudlejningen skal udbygges og
opkvalificeres, og endelig skal der arbejdes på at skabe en
fælles retning på udviklingen – både for de store aktører,
som de små.

Brug Diget som den
samlede fysiske og
kulturelle røde tråd på
sydkysten

Prioritér
udviklingsområderne:
Rødbyhavn/Lalandia
og Kramnitze

Styrk formidlingen af
naturparker og
kulturlandskabet, og
fremhæv roen og den
vide horisont

Udbyg kapaciteten:
Styrk, udbyg og
opkvalificer
sommerhusudlejningen
og sommerhusmarkedet

Opbyg og smidiggør
netværk mellem de
mindre og de større
aktører og skab
oplevelser på tværs
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BY & LANDSKAB
Lolland Sydkyst besidder et potentiale til at blive en
samlet destination med rige oplevelser for den
besøgende. For at det skal lykkes at skabe en succesfuld
destination, er det centralt at man tør fokusere og
prioritere udviklingen– og i mindst lige så høj grad, bliver
enige om, hvor man ikke gør. Der skal med andre ord tages
nogle strategiske valg og fravalg.
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BY OG LANDSKAB // 3 UDVIKLINGSOMRÅDER

Der er behov for at vælge og fravælge. Derfor udpeges Diget,
Rødbyhavn og Kramnitze som udviklingsområder for Lolland Sydkyst.
Med et strategisk fokus disse steder vil det være muligt at styrke den
samlede opfattelse af sydkysten og skabe øget turisme.
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STRATEGI – BY OG LANDSKAB
FOKUSÉR OG PRIORITÉR
Dette kapitel kommer med en række klare anbefalinger
omkring den fysiske udvikling af sydkysten, som peger på
hvor man bør sætte ind, og hvordan man får styrket og
iscenesat sydkystens kvaliteter og potentialer, så man
står med en stærkere og mere sammenhængende ramme
om den fremtidige destination.
TRE UDVIKLINGSOMRÅDER:
På baggrund af analysen, anbefales det at fokusere på tre
udviklingsområder på Lolland Sydkyst, der hver især på
forskellig vis vil styrke oplevelsen af en samlet destination:
•Udviklingsområde 1 – Diget
Styrk den langsomme forbindelse – Digeforbindelsen
•Udviklingsområde 2 – Rødbyhavn
Skab bedre synergi og sammenhæng mellem
Rødbyhavn og Lalandia - fortæt og prioritér
•Udviklingsområde 3 – Kramnitze
Skab et nyt samlingspunkt på sydkysten ved
Kramnitze Havn og Pumpestationen

Sydkysten
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UDVIKLINGSOMRÅDE 1 // DIGET

Diget er et af de tre udviklingsområder for turismen på sydkysten, og
skal fungere som den fysiske – og mentale – røde tråd i udviklingen.
Diget udgør et særlig identitetsskabende potentiale og der bør satses
strategisk på fysisk formidling, stop undervejs, samt rekreative
oplevelser og aktiviteter undervejs fra Hyllekrog til Nakskov.
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DIGET SOM DEN SAMLENDE FORBINDELSE
Diget er en helt central del af Lolland Sydkysts historie og
besidder enestående kvaliteter oplevelsesmæssigt og
som samlet fortælling om stedet. Diget - Danmarks
længste sammenhængende dige - er forudsætningen for
sydkystens eksistens og grundlaget for hvorfor, stedet ser
ud som det gør i dag. Diget skaber fysisk sammenhæng
langs den 63 km lange kyst, og dette unikke historiske
anlæg skal udvikles til at blive den røde tråd, der binder
Lolland Sydkyst sammen - både fysisk og
oplevelsesmæssigt.
STYRK DEN LANGSOMME FORBINDELSE – DIGET
•Skab støttepunkter, der opgraderer forbindelsen og diget
oplevelsesmæssigt. Iscenesæt og aktiver de steder, der i
forvejen besidder særlige kvaliteter eller oplevelser – på
og omkring diget, så det fremstår som et samlet, levende
og oplevelsesrigt forløb.
•Skab stop, der arbejder med en mangfoldighed i
funktioner, men en ensartethed i materialevalg og udtryk.
Aktivér Diget med steder, der understøtter leg, ophold,
fysisk aktivitet, vandaktiviteter og lignende, med høje
arkitektoniske standarder og genkendelighed langs digets
mange stop.
•Lad Diget diktere arkitekturens formsprog. Stop og
funktioner langs Diget skal tage udgangspunkt i Diget og
det omkringliggende landskabs fysiske udformning, så de
forskellige stop styrker oplevelsen af Diget.
•Skab formidling af Digets natur- og kulturhistorie – brug
stop og funktioner til at fortælle om stedernes

historie og tilbliven. Diget og de mange stop skal
formidle stedets stærke historie, og integrere
fortællingen i de nedslag, hvor man helt naturligt
stopper op for at opleve diget og dets omgivelser.
•Skab enkelte langsgående forbindelser til biler, der hvor
det giver mening, med fokus på at styrke de tre
udviklingsområder, eksempelvis mellem Rødbyhavn og
Bredfjed. Nye forbindelser vil kunne styrke synergien
mellem enkelte steder langs Diget og kysten.
•Udvikling af sommerhusområder langs Diget, skal styrke
sydkysten som helhed. Udbyg hvor det giver mening og
styrk derigennem fremtidige udviklingsområder til
eksempel Kramnitze, Hummingen og Rødbyhavn.
Fasthold de grønne kiler mellem sommerhusområderne
og vær nænsom i forhold til at bygge mod kysten. Riv ned
og byg på eksisterende grunde, før der udlægges nye
områder.

FRAVALG:
•Der har været udtrykt ønsker om én langsgående vej til
biler lang diget fra Rødbyhavn til Nakskov. Udover at dette
vurderes teknisk og økonomisk meget udfordrende, vil det
grundlæggende svække den unikke oplevelse af diget og
landskabet omkring det. Arbejd i stedet med at skabe
bedre forhold de steder, hvor det giver mening og hvor
forholdene er dårligst.
Diget
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UDVIKLINGSOMRÅDE 1 // NYE FORBINDELSER LANGS KYSTEN

Sommerhusområdet Krathaven
Sommerhusområdet Vesternæs

Sommerhusområdet
Næsby Strand
Sommerhusområdet
Dannemare Strand
Sommerhusområdet Maglehøj
Strand

Sommerhusområdet
Hummingen

Sommerhusområdet Kramnitze

Sommerhusområdet
Bredfjed

Enkelte steder på sydkysten, kan det give god mening at undersøge
om en kørevej til biler er en mulighed, så der opnås bedre
sammenhæng mellem forskellige områder. De nye veje skal placeres,
hvor der giver mening i forhold til de udviklingsområder, der er at finde
på sydkysten, særligt ved Rødbyhavn og Kramnitze.

Sommerhusområderne
Hyldtofte og Saksfjed
Østersøbad
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN

Med Femern Bælt-forbindelsen får området omkring Holeby, Rødby
og Rødbyhavn en ny rolle. Turismemæssigt er der ingen tvivl om at
udviklings- og investeringspotentialet ligger i Rødbyhavn. Det er her,
der bør satses og her, udviklingen skal udspringe fra.

36

UDVIKLINGSOMRÅDER // BY & LANDSKAB

RØDBYHAVN ER DEN NYE KYSTBY
Rødbyhavn besidder en række kvaliteter og uforløste
potentialer, der vil kunne gøre den til hele sydkystens
kystby. Hovedgaden, havnen og stranden rummer alle
kvaliteter, der vil kunne gøre Rødbyhavn til en
interessant og anderledes kystby i den fremtidige
destination. I Rødbyhavn kræver det i høj grad en skarp
prioritering af indsatserne, for at skabe de bedste
fysiske rammer for destinationens udvikling. Rødbyhavn
skal være den by man turismemæssigt søger mod, når
man ønsker at besøge sydkysten.
Et helt centralt aspekt i udviklingen af Rødbyhavn, er at
skabe en bedre fysisk og oplevelsesmæssig
sammenhængskraft mellem Lalandia og byen. Her
spiller hovedgaden, havnen og stranden en altafgørende
rolle. Alle tre steder er vigtige brikker i at kunne skabe en
sammenhængende og attraktiv kystby på sydkysten.
Skab bedre synergi og sammenhæng mellem
Rødbyhavn og Lalandia - fortæt og prioritér
BYMIDTEN – DEN LEVENDE HOVEDGADE
•Riv ned og forskøn de fysiske rammer, så grundlaget
for en attraktiv og hyggelig kystby er sikret. Hovedgaden
rummer store rumlige kvaliteter, og kan blive et levende
centrum i byen, men der skal ryddes op og forskønnes.
Brug de mellemrum, der opstår ved nedrivning til at lave
attraktive rum for byens liv, og forskøn de huse som
skæmmer gadebilledet.

•

Skab bedre rammer for byliv. Lav gode og brugbare
byrum af høj kvalitet, der kan løfte livet i og omkring
hovedgaden. Hav fokus på at skabe byrum, der er
urbane og som understøtter den bymæssige
oplevelse. Det er nødvendigt at skabe gode byrum for
at gaden igen kan blive den levende nerve i byen.

HAVNEN – TRE HAVNE I ÉN
• Skab bedre fysisk, funktionel og mental
sammenhæng mellem Rødbyhavn og Lalandia.
Havnen er i dag en barriere – ’the missing link’ mellem byen og vandet, og dermed også Lalandia,
og den besidder et stærkt potentiale til at blive en
levende og rekreativ havn til glæde for både
besøgende og borgere. Sats på byrum før
bebyggelse, og lad det levede liv blive kimen i den
fremtidige havn.
•

•

Området mellem Lalandia og Rødbyhavn, herunder
også den nye campingplads, udgør et større grønt
træk, som bør bevares. Det markerer en
identitetsforskel mellem de to byer, samt sikrer at
campingpladsen fortsat vil ligge i landskabelige
omgivelser. Det fortsætter således den overordnede
måde, der er blevet bygget til langs sydkysten; i
mindre zoner med landskabet, der kiler sig mellem de
bebyggede områder og tillader de lange kig, der er så
karakteristiske for Lolland.

•

Lolland Kommune, Udvikling og Erhverv har
udarbejdet ansøgning til Realdanias Stedet Tæller
med forslag til opgradering af Rødbyhavn udarbejdet
af ETN arkitekter. Forslagene til fysiske indgreb i
denne potentialeplan forholder sig det materiale.

Arbejd med tredobbelt udnyttelse af havnen.
Fasthold og udnyt at havnen har mange funktioner det er i samspillet mellem disse man kan opnå noget
særegent. Fasthold erhvervshavnen mod øst - det
giver en særlig atmosfære at havnen stadig er aktiv
og arbejdende. Arbejd målrettet med at skabe en
rekreativ havn på de vestlige havnearealer, som
bliver et naturligt og levende forløb mellem bymidten
og vandet. Udvikl og styrk lystbådehavnen (se mere
på næste side). Tilsammen vil de tre havne kunne
skabe et anderledes og attraktivt havnemiljø, der vil
være særligt for Rødbyhavn.
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•

Sats på lystbådehavn, som en central del af den nye
opgraderede havn. Der er et stort potentiale i at lave
en egentlig lystbådehavn i Rødbyhavn.
Lystbådehavnen vil kunne indskrive sig i et blåt
netværk med Nordtyskland, Sydfyn, Falster etc., og
den vil ligeledes kunne skabe en særlig type liv, som vil
kunne bidrage til havnens samlede treenighed.

STRANDEN – DEN REKREATIVE FORBINDELSE
• Skab en oplevelsesmæssigt opgraderet forbindelse
langs Digestien, der bliver et naturligt og oplevelsesrigt
forløb langs vandet – mellem havnen og Lalandia.
Forløbet skal understøtte livet på stranden og tilføre
funktioner og nedslag, der kan gøre dette, så der
skabes rammer for vandaktiviteter, ophold, leg og
lignende. Stranden skal gøres attraktiv for både
Rødbyhavns, Lalandias og sydkystens besøgende og
borgere.
•

Stranden vil i særdeleshed ændre sig når Femern er
blevet anlagt, og her udgør forlandet mellem havnen
og Lalandia et helt særligt potentiale for at sætte
Rødbyhavn på landkortet. Med to nye omfangsrige
laguner samt nye natur- og landskabsrum, skabes der
unikke muligheder for at skabe en strandpark med en
lang række strand- og vandbaserede oplevelser.

FRA RØDBYHAVN TIL LALANDIA – DEN GRØNNE
FORBINDELSE
• Området mellem Lalandia og Rødbyhavn, herunder

også den nye campingplads, udgør et større grønt
træk, som bør bevares. Det markerer en
identitetsforskel mellem de to byer, og sikrer samtidig
campingpladsens landskabelige beliggenhed. Det
fortsætter således den overordnede måde, der er
blevet bygget til langs sydkysten; i mindre zoner med
landskabet, der kiler sig mellem de bebyggede
områder og tillader de lange kig, der er så
karakteristiske for Lolland.
FRAVALG:
De ovenstående anbefalinger til hvordan man skaber en
ny type kystby, som kan være det turismemæssige hjerte
i destinationen, resulterer også i en række fravalg. Det er
centralt at man vælger at udvikle de rigtige steder, og den
overordnede anbefaling om at satse på at skabe bedre
sammenhæng mellem Rødbyhavn og Lalandia, peger
også på en række fravalg:
•Fravalg af udvikling på byen/havnens østlige side bl.a.
parken på baneterrænet. Den vestlige del af havnen er
central i opnåelsen af bedre sammenhæng mellem byen,
vandet og Lalandia, og derfor skal man ikke prioritere at
udvikle havnens østlige del, som også er delvist koblet af
selve by- og havneoplevelsen. Fortæt og prioritér i stedet
udvikling på havnens vestlige del. Færgehavnen er
ligeledes en ubekendt faktor på havnens østlige del, der
gør det svært at lave realistisk planlægning.

•

Prioritér lystbådehavn i Rødbyhavn før lystbådehavn
ved Dannemare. Det er essentielt at få Rødbyhavn til at
blive det naturlige centrum på sydkysten, og det
kræver at man fortætter oplevelser og funktioner.
Derfor skal man prioritere at anlægge lystbådehavn i
Rødbyhavn først, hvor det vil give størst samlet
udbytte. Når man har fået etableret en velfungerende
og succesfuld lystbådehavn i Rødbyhavn, kan man
vurdere om der er brug for én ved Dannemare også.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER:
Når nye – potentielt livgivende – funktioner skal
placeres i Rødbyhavn, bør man i videst muligt
omfang placere dem på havnens vestlige del. Det
skal vurderes om den planlagte funktion kan være et
plus for byen og havnens samlede udvikling, dette
kunne bl.a. være:
•Det fremtidige Femern Bælt-infocenter anbefales
placeret på den del af havne som udvikles, og ikke
vest for havnen. Når der arbejdes videre med
udviklingen af et fremtidigt Infocenter, bør det
undersøges om ikke dette kan og bør ligge på
havnen, så det bliver en del af den udvikling der
fremtidigt vil ske her.
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Lalandia

UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN – FØR FEMERN
Udlagt til
campingplads

Grøn kile mellem
Rødbyhavn og
Lalandia

Diget

Rødbyhavn
Hages dige

Hovedgade
H
Ho

Erhvervshavn
Rekreativ havn

Bymidten, havnen og forbindelsen fra havnen til diget og stranden
bør opkvalificeres allerede i dag. Langs diget bør etableres mindre
funktioner, der kan være med til at understøtte den
oplevelsesmæssige og rekreative kobling mellem Rødbyhavn og
Lalandia, samt styrke udveksling mellem Lalandia og stranden. Den
grønne kile mellem Rødbyhavn og Lalandia er en kvalitet, der bør
bevares da det sikrer lange kig fra diget samt markerer en
identitetsforskel på de to byer.

“postbåden”
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Lalandia

UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN – EFTER FEMERN
Udlagt til
campingplads

Grøn kile mellem
Rødbyhavn og
Lalandia

Diget

Rødbyhavn
Hages dige

vandsports
aktiviteter
Hovedgade
lagune

Rekreativ havn

badebro

lagune

Erhvervshavn
Lystbådehavn

Havnegade er blevet til en aktiv hovedgade med flere mindre byrum
og ankomsten til havnen er blevet til et mødested i byen med
midlertidige events. Havnen rummer flere funktioner og det giver en
særlig identitet og dynamik at både erhvervshavn, lystbådehavn og
rekreativ havn er samlet på ét sted. Besøgende ledes videre fra havn
til diget og stranden, og der er en naturlig forbindelse til Lalandia og
deres aktiviteter på de nye lagunestrande

“postbåden”
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HAVNEN I RØDBYHAVN
Havnen, stranden og diget er, særlige kvaliteter
Rødbyhavn allerede har og med få tiltag kan de gøres til
synlige attraktioner i byen. Ved at højne kvaliteten i
byrummene og forbindelserne samt styrke koblingen til
Havnegade kan Rødbyhavn styrkes som kystbyen på
Sydlolland. Da dele af havnen skal indhegnes
midlertidigt mens arbejdet med Femern pågår,
beskrives der her et før Femern scenarie og et efter
Femern scenarie.
FØR FEMERN
Forbindelsen mellem by, havn og dige er et
kardinalpunkt for udvikling af Rødbyhavn som
attraktion, derfor er det afgørende at tiltag etableres før
Femern forbindelsen står færdig. Det vil både
understøtte forbindelsen til Lalandia, samt de mange
strande langs diget. Vi foreslår at skabe et rekreativt
byrum ved den yderste del af havnen, hvor havn, Dige og
strand mødes. Her vil havnen fortsat være tilgængelig
også under Femern anlægsarbejdet. Diget trækkes helt
ud til havnen ved at lade stien og landskabet flette
mellem de eksisterende huse og ud mod vandet.
Således tydeliggøres koblingen mellem havn og dige,
samt underbygger en rekreativ forbindelse mellem
Lalandia og Rødbyhavn langs stranden. Adgang for alle
typer af brugere fra stien til diget skal sikres ved et
tilgængelighedstiltag, der er en del af det fælles
designkoncept for fysiske nedslag på diget.
Havnemiljøet på den vestlige side fremstår i dag meget
lokalt og har en tæt karakter med flere mindre værfter
og få lystbåde i vandet. Ved at øge tilgængeligheden til

havnen og etablere flere støttefunktioner styrkes det
lokale miljø, samtidig med at det trækker flere
besøgende til. Vi foreslår derfor at etablere et nyt
foreningshus hvor Diget trækkes ind på havnen, som
kan huse forskellige lokale foreninger. Det nye
foreningshus kan danne ramme om et samarbejde
mellem lokale foreninger og Lalandia, der også har en
interesse i at styrke de aktiviteter, der kan foregå på
stranden. Der bør ligeledes anlægges en
parkeringsplads, som gør det nemt for besøgende at
stille bilen og tage turen langs diget. På det indhegnede
havneareal kan der eventuelt arrangeres midlertidige
koncerter, lysshows og andre events, som er med til at
styrke bevidstheden om havnen i byen.
Søpavillonvej vil udgøre den primære vej- og
stiforbindelse mellem Havnegade og stranden/Diget
indtil det bliver muligt at bruge den vestlige del af
erhvervshavnen rekreativt. Selve vejen bør fremhæves
gennem opgradering af belysningen. Hjørnet ved
Havnegade og Søpavillonvej bør fremhæves således det
bliver meget tydeligt hvordan man kommer ud til Diget.
Det kan blandt andet gøres ved at rydde i dele af den
tætte beplantning for enden af Havnegade samt gøre
adgang til stiforbindelsen tydeligere.
EFTER FEMERN
Hele den vestlige side af havnen er nu åben og
tilgængelig. Ved ankomsten fra Havnegade foreslår vi,
at man rydder arealet for at synliggøre vandet og
havnen. Dele af det industrielle anlæg bevares, men
omdannes til rammer for forskellige midlertidige events,

såsom klatring, udendørs koncerter og andre aktiviteter.
Det skal fortsat være muligt at køre med bil på havnen,
men kanten mod vandet skal friholdes til promenade
helt ud til molen. Tiltag her skal underbygge de
eksisterende kvaliteter og udviklingen af Rødbyhavn
som en lystbådehavn og rekreativ havn i samspil med
erhvervshavnen. Søpavillonvej vil ikke længere være
nødvendig, den kan derfor ryddes og landskabet kan
trækkes ud mod havnen for at skabe et større samspil
mellem det grønne og byen.
Det nye forland giver muligheder for forskellige typer af
aktiviteter, der henvender sig til både lokale og
besøgende fra Rødbyhavn samt turister fra Lalandia.
Diget og stranden er allerede gjort lettilgængelig fra
byen, og forholdene forbedres yderligere ved at placere
midlertidige støttefunktioner langs stranden og skabe
et mere aktivt strandliv.
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN – HAVNEN FØR FEMERN

Forbindelsen mellem Havnegade, Diget og
stranden kan allerede i dag styrkes gennem en
række tiltag. Adgang fra Havnegade til
Søpavillonvej bør gøres tydelig både for bilister,
cyklister og fodgængere, det kan dels gøres ved at
rydde i noget af den tætte beplantning på den
vestlige side at krydset samt en forbedring af
belysning langs stien. Hertil er det afgørende at
byrummet omkring den yderste del af havnen, hvor
havn, Dige og strand mødes, opgraderes til et
rekreativt opholdssted både for turister og lokale.
Det kan gøres ved at trække Diget helt ned til
havnen som en grøn kile, der understreger
forbindelsen mellem Dige og havn. Et nyt
foreningshus for lokale foreninger med aktiviteter,
der knytter sig til stranden og havnen bør etableres
evt. i samarbejde med Lalandia, som en måde at
skabe mere liv på havnen samt styrke koblingen
mellem Lalandia og Rødbyhavn.
Nye aktiviteter på havnen:
-Nyt foreningshus ved Diget og stranden til
surffaciliteter, vinterbadning etc.
-Cykelpumpemuligheder
-Bedre belysning langs stien
-Midlertidige events på havnen, som er med til at
gøre beboere bevidste om havnen som et aktivt
sted for alle allerede inden den åbnes helt op.
- Legeplads i den grønne kile
-Tilgængelighedstiltag fra stien til Diget
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN – HAVNEN EFTER FEMERN

Det nye byrum ved ankomst til havnen kan udbygges
med forskellige aktiviteter såsom:
- Klatring ved de gamle siloer.
-Kulturpavillon med midlertidige events
-Koncerter, lysshows
I havnen kan der etableres mindre aktiviteter:
- Saunahus
- Krabbebassin
- Sup-boardbane
- Værksteder
-Turbåden: Rødbyhavn/Kramnitze
Ved den grønne kile hvor diget trækkes ned på havnen
kan der skabes et grønt byrum med:’
-

Legeplads
Foreningshus
Cafe Femern, sammen med info-centeret
Bådhuse, surffaciliteter
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BYMIDTEN - RØDBYHAVN
Ankomst til Rødbyhavn skal gøres mere tydelig. I dag
ankommer man fra Sydmotorvejen ad Jøncksvej, Færgevej og
videre ad Havnegade. Krydset Jøncksvej/Færgevej fremstår i
dag uklart, da det er meget åbent og der er ikke en tydelig
retning mod byen. Det bør styrkes, og kan gøres ved, at
begrønne på det nordøstlige hjørne, i retning væk fra byen, og
dermed få de to vestlige hjørner til at fremstå mere
bymæssige. Ligeledes kan krydset Færgevej/Havnegade gøres
tydeligere ved at begrønne på det åbne hjørne i retning væk fra
byen.
Vi foreslår at sikre den sammenhængende hovedgade, også
gennem nedrivninger, ved at udpege to overordnede karakterer
på hver side af gaden; en mere åben og grøn karakter langs den
vestlige side, hvor der kan fyldes ud med mindre beplantede
grønne lommer og en mere urban karakter på den østlige side
hvor baneterrænet er flankeret af tæt træplantning, der udgør
en ryg mod byen. Her kan der fyldes ud med små veldefinerede
byrum. Trærækken, der står langs begge sider af gaden, skal
bevares og er med til at sikre det sammenhængende udtryk.
Der er allerede i dag oplagte mindre byrum i Havnegade, som
med fordel kan forskønnes. Pladsen ved den gamle
stationsbygning, supermarkedet og cafeen har potentiale til at
blive et sammenhængende centralt byrum i gaden med fx
cykelstation og udlejning. På sigt kunne stationsbygningen
omdannes til en offentlig funktion, der også formidler en
historie om Rødbyhavn ligesom det gamle banetrace er blevet
til en sti, der forbinder både Rødbyhavn, Rødby og Holeby.
Tiltag i Havnegade kan etableres før Femern og forslagene
beskrevet her forholder sig til Lolland Kommunes
udviklingsforslag til Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Havnegade, Rødbyhavns hovedgade
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2 // RØDBYHAVN – HAVNEGADE

Havnegade kan opgraderes ved at højne kvaliteten af
byrummene, ved nedrivninger bør etableres mindre opholdsrum,
der kan understøtte oplevelsen af en sammenhængende
hovedgade. Langs den vestlige side, som fremstår åben og grøn,
kan der fyldes ud med beplantede lommer. Langs den østlige side
har gaden en mere bymæssig karakter, her kan med fordel
etableres mindre urbane byrum, såsom pladsen omkring den
gamle stationsbygning.
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UDVIKLINGSOMRÅDE 3 // KRAMNITZE

Kramnitze bliver til et nyt lokalt samlingssted på diget med
pumpestationen som et formidlingscenter for digets og det
inddæmmede landskabs historie. De omkringliggende
sommerhusområder kan opkvalificeres ved at give mulighed for
sammenlægning af grunde, mulighed for at bygge til i højden eller der
kan, i et mindre omfang, åbnes op for nye udstykninger i forlængelse
af de eksisterende langs kysten.
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UDVIKLINGSOMRÅDE 3 // KRAMNITZE SOM NYT SAMLINGSPUNKT
Kramnitze er et særligt sted. Her findes et af de mest
markante stop langs Diget, med den store pumpestation,
slusen og inddæmningen, der sammen med en
atmosfærefyldt havn og stranden skaber et sted, der
besidder et helt særligt potentiale for at blive et nyt
samlingspunkt. Samtidig er Kramnitze omgivet af to af
sydkystens største sommerhusområder, Hummingen og
Tjørnebjerg, og har en central placering i forhold til en
række af de andre sommerhusområder langs kysten, bl.a.
Bredfjed og Maglehøj.
Kramnitze skal ikke konkurrere med Rødbyhavn, men
tilbyde en anden slags oplevelse, hvor naturen og
digelandskabet er i højsædet. Stedet har et potentiale til
at blive et samlingspunkt på turen langs diget, for dem
som bor i et nærliggende sommerhus eller blot vil have en
’ned-i-tempo’-ferieoplevelse.
SKAB ET NYT SAMLINGSPUNKT PÅ SYDKYSTEN VED
KRAMNITZE HAVN OG PUMPESTATIONEN:
•Skab et ’sted’ – og tag udgangspunkt i stedets kvaliteter.
Det handler i høj grad om at styrke de kvaliteter stedet
allerede har, og få dem gjort til en samlet oplevelse.
Kramnitze skal blive det lokale stop, der iscenesætter
dette helt særlige sted på kysten og diget. Byrummet, der
samler strand, havn og sluse, er

centralt i dette greb og danner rammen om det liv, der
skal finde sted her og leder ud til nærliggende
oplevelser og funktioner. Det skal være fleksibelt, og
kunne fungere både med meget og lidt liv.
•Brug stedet til at afprøve midlertidige funktioner og tiltag
eks. caféer, gallerier, salg af fødevarer etc., eksempelvis i
containere, skurvogne eller lignende. Dette ville kunne
afprøve og sikre at fremtidige funktioner er bæredygtige
og levedygtige, og vil kunne tilføre stedet foranderlighed
og dynamik.
•Gør stedet til centrum for formidling af historien og
kulturen og naturen omkring diget. Slusen og
pumpestationen er en central del af digets historie og
funktion, og det vil være et naturligt sted at formidle
digets historie mere bredt. Man kan dels tænke i at bruge
pumpestationen som centrum for formidlingen, og dels
gøre det til en del af byrumsforløbet mellem sluse, havn
og strand.
•Gør det muligt at tage et loop/en afstikker fra Digestien,
hvor man kan opleve pumpestationen, slusen og det
særlige landskab, der er skabt omkring disse, og arbejd
med hvordan stedet kan lede ud til andre steder og
funktioner i og omkring Kramnitze.
Sommerhus ved sydkysten
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UDVIKLINGSOMRÅDE 3 // KRAMNITZE
Kramnitze opgraderes med et nyt samlende byrum, der kan danne ramme
om nye midlertidige og permanente aktiviteter såsom:
- Udsalg af lokale råvarer
- Cykeludlejning og cykelpumpestop på Diget
- Bådværksted
- Cafe og billet udsalg til Turbåden 2
- Galleri
- Restaurant
Tilgængelighed til stranden øges ved etablering af mindre tiltag ved den
gamle købmand og Western Camp, som en del af et større designkoncept
for mindre arkitektoniske nedslag på diget.
.
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KRAMNITZE SOM NYT SAMLINGSPUNKT
Kramnitze skal understøttes som samlingspunkt for
strækningen langs diget ved etablering af en række
mindre tiltag, såsom opholdsmuligheder langs
havnekanten, midlertidige boder til udsalg af lokale
råvarer samt bedre badefaciliteter og badebro. Hvor der i
dag er trapper over diget ved den gamle købmand og i
forbindelse med Western Camp og Dancenter foreslås en
opgradering af forbindelsen, der gør stranden tilgængelig
også for handicappede eller barnevognsbrugere. Diget er
identitetsbærende for sydkysten, men udgør også en
barriere, derfor er det afgørende at det bliver nemmere at
færdes på tværs. Disse nye krydsningsmuligheder bør
tænkes som æstetiske nedslag af høj arkitektonisk
kvalitet, der indgår i et samlet designkoncept og gentages
flere steder langs diget som genkendelige punkter, der er
med til at fortælle digets historie og understøtter
strækningen som en turistrute. Således bør der også
etableres tilgængelighedstiltag ved udvalgte strande,
såsom Bredfjed og Hummingen. Nedslagene kan også
indeholde cykelpumper og andre mindre støttefunktioner.

Fra pumpestationen er vand blevet pumpet fra det
inddæmmede land til havet og det er herfra den bærende
historie om digets funktion formidles. Vi foreslår derfor at
pumpestationen omdannes og udvider sin funktion til
formidlingscenter for Digets historie med café og

udeservering. For at sikre sammenhæng til havnen kan
en ny sti etableres, som et loop hvorfra man kan opleve
det særlige landskab. Langs stien kan der anlægges
mindre opholdssteder og naturlegepladser.

Vi foreslår at etablere et samlende byrum ved
havnekanten, der giver mulighed for en række forskellige
både midlertidige og permanente aktiviteter. Byrummet
skal anlægges i materialer af høj kvalitet, der også tåler at
stå uden aktiviteter i perioder. Udformningen bør passe
sammen med de mindre tiltag ved krydsninger langs diget
så strækningen fremstår sammenhængende. Kramnitze
kan opgraderes som havn for mindre lystbåde samt et
stop for den nye turbåd med rute fra Kramnitze til
Rødbyhavn.
49

UDVIKLINGSOMRÅDER // BY & LANDSKAB

SYDLOLLAND OG FEMERN
Det nye infrastrukturelle anlæg vil ændre radikalt på den
måde, man ankommer til Sydlolland. Indpasning af ny
motorvej og tunnel i landskabet, samt bearbejdning af
terrænet giver nye rekreative arealer på kyststrækningen,
der er med til at understøtte Sydlolland som en
destination. For at udnytte det, er det vigtigt at landskab,
kyst og byer er synlige når man kører mod tunnel
forbindelsen.

Der skal anlægges en ny afkørsel mod Rødby lige efter
byen, når man kører mod syd, her vil det være vigtigt, så
vidt muligt, at byen er synlig fra motorvejen f.eks. ved at
have en åben beplantning mod vest.

En ny rasteplads skal etableres før afkørslen, og den kan
med fordel placeres i tilknytning til Rødby og muligvis
gøre besøgende bilister opmærksomme på byen.

LANDSKABET:
Nedkørsel mod tunnelen er indpasset i landskabet
således, man kører lidt op og får udkig mod vandet inden,
man kører ned og mod Tyskland. Ligeledes vil ankomsten
til Sydlolland understreges ved det bearbejdede terræn.
Det bør sikres at beplantning og tilstødende anlæg ikke
skærmer for udsyn og vigtige kig, som kan være med til at
give en stedsspecifik oplevelse af det sydlollandske
landskab. Det åbne flade landskab tillader lange kig, og
bør sikres hvor markante landskabstræk eller enkelte høje
bygværker, såsom siloerne i Rødbyhavn, er synlige.
STATIONEN:
Den nye station, der erstatter den eksisterende i
Rødbyhavn, kommer til at ligge mellem Rødby og Holeby
og gør således ankomst til Rødbyhavn med tog mere
besværlig. Stationen placeres i åbent landskab og
orientering mod byerne bør gøres tydelig. Det kan gøres
med markeringer mod vejene til byerne, men også
gennem vigtige kig, der gør orientering fra stationen
overskuelig. Landskabelig indpasning af
parkeringsarealerne bør være højt prioriteret og gøre
ankomsten til Sydlolland til en kvalitetsoplevelse.

Visualisering af Femern Bælt-forbindelsen
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BY OG LANDSKAB // SYDLOLLAND OG FEMERN

Ved etablering af Femern Bælt-forbindelse omdannes store dele af
landskabet og ankomst til Sydlolland forandres. Det nye landskab
skaber større rekreative arealer langs diget og i tilknytning til
Rødbyhavn og Lalandia. Det bør sikres at beplantning og
terrænbearbejdning udformes således at kig mod byer og landskab
understreges og ankomst til Sydlolland gøres stedsspecifik.
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IDENTITET & MARKEDER
Lolland Sydkyst udgør den sydligste del af samarbejdet
omkring De Danske Sydhavskyster, og kommer med
Femern Bælt-forbindelsen til at være det første marked,
der møder den tyske turist. For at udnytte dette potentiale
skal identiteten styrkes og det tyske marked skal
adresseres. Hvad skal sydkysten byde ind med i det store
samarbejde både regional og nationalt? Og hvordan skal
Lolland brandes for at få den tyske turist – og den
skandinaviske - til at komme, blive og vende tilbage? Med
andre ord – hvad er kerneværdierne, målgrupperne og det
nye marked?
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KERNEVÆRDIER
Hvilke kerneværdier adskiller Lolland Sydkyst fra de
konkurrerende markeder og hvilke kerneoplevelser,
skal formidles i markedsføring og til turisterne, når de
kommer?

LALANDIA OG DEN
NY LAGUNE:
Her er liv og glade
dage for hele familien,
for store og for små

DIGET SOM IKON FOR
LOLLAND SYDKYST:
Naturparker, klimatilpasning,
ro og højt til himmelen – på
den 63 km lange rute

HERREGÅRDSLANDET:
Formidler den særlige lokale
historie og binder natur,
lokale råvarer og det lokale
opland sammen

PLADS TIL UDFOLDELSE:
Her kan man løbe, cykle, bade
og lege i trygge og grønne
rammer – altid tæt
på kysten
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MÅLGRUPPER OG MARKEDER
Lolland Sydkyst har i forvejen godt fat i det skandinaviske
marked og i børnefamilierne med børn op til 12 år. Her er
det Lalandia, der trækker. Men sydkysten har også stort
potentiale i at udvide målgrupperne og satse på at
indtage nye markeder, særligt hos 50+ turisterne og det
tyske marked.

MÅLGRUPPE 1:

MÅLGRUPPE 2A:

BØRNEFAMILIERNE

PAR UDEN BØRN

MÅLGRUPPE 2B:
PAR UDEN BØRN
SENIORER

SÆRLIG
MARKEDSFØRINGSINDSATS PÅ DET
TYSKE MARKED
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MÅLGRUPPE 1: BØRNEFAMILIER – LEG, SJOV OG LÆRING
Målgruppen består af børnefamilier og bedsteforældre på
ferie med børnebørnene. Familierne bor oftest i feriehus
eller på campingplads. De er kendetegnet ved et højt
aktivitetsniveau. Tryghed, renhed og natur er vigtige
motiver for alle de rejsende, jf. VisitDenmarks turistprofil
Leg, Sjov & Læring.
For børnefamilier gælder det, at andelen er faldende, dels
fordi målgruppen rent demografisk bliver mindre, men
også fordi der skal flere oplevelser end den klassiske
badeferie til for fortsat at tiltrække målgruppen.
Børnefamilierne er dog stadig en vigtig målgruppe for
Lolland Sydkyst, først og fremmest fordi de er
hovedmålgruppen for destinationens største attraktion –
Lalandia. Her er dog et potentiale i at udvide målgruppen
med børn mellem 12-18 år, og man kan arbejde på at få
dem til at blive længere og til at komme tilbage hurtigt
igen.
Samtidig skal der gøres mere for målgruppen uden for
Lalandia, så sydkysten kan understøtte den
forretningsmodel, som Lalandia lever af. Men også fordi
denne målgruppe matcher mange af de oplevelser, der
knytter sig til eksisterende udbud og til
sommerhusferieformen.
KERNEVÆRDIER FOR TURISTPROFILEN:
•Børnevenligt
•Trygt og rent
•Naturoplevelser
•Plads til udfoldelse og læring
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MÅLGRUPPE 2A: PAR UDEN BØRN – DET GODE LIV
Målgruppen består af unge par, voksne par eller venner
uden børn, der rejser sammen. De er livsnydere, der søger
by-, natur- og kulturoplevelser, inspiration og afslapning i
rolige omgivelser, skriver VisitDenmark og forbinder dem
med turistprofilen Det Gode Liv.
Ofte søger målgruppen oplevelser, som er vedkommende,
dannende og lokale. Mange efterlyser tematiserede cykelog vandreruter, og kulturhistoriske guidede ture, som kan
give dem et indblik i destinationens lokale historie og
landskab og stedbundne identitet.
KERNEVÆRDIER FOR TURISTPROFILEN:
•Den forkælende pause
•Det intense samvær
•Fordybelse
•Kultur
•Gastronomi
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MÅLGRUPPE 2B: PAR UDEN BØRN - SENIORERNE
Par uden børn dækker over en større grupper af seniorer,
50 +, hvis børn er flyttet hjemmefra, og som har tid og
ressourcer til ture og rejser både i ind- og udland. 50+
segmentet står i dag for ca. 40 pct. af alle
ferieovernatninger i Danmark udenfor København.
Andelen er højest blandt tyskere og danskere.
Målgruppen kan med fordel deles i to, hvor af den første
allerede er repræsenteret i turismeudbuddet på Lolland,
den næste skal der arbejdes mere strategisk med:
1.Seniorturisten med forkærlighed for natur og kultur
Denne turist tager ofte selv sin mad med
hjemmefra eller tilbereder det i sit lejede sommerhus.
Seniorturisten vil gerne tæt på naturen og har ikke det
store døgnforbrug, men til gengæld mange feriedage.
2.Seniorturisten som vil have luksus og komfort.
Luksusturisterne i denne aldersgruppe efterlyser
komfort og oplevelser af høj kvalitet, og de vil gerne
betale for dem. De går op i deres store lystbåd, deres
passion for god kunst og rejser gerne verden rundt
efter et godt måltid. Denne målgruppe kan være svær
at tiltrække, grundet dens kræsenhed, men er til
gengæld gode at få fat i, grundet det høje
døgnforbrug.
Denne gruppe vil også ofte optræde som ’firstmovers’ og
kan i sig selv være med til at brande nye turismemål.
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DET TYSKE MARKED – EN SÆRLIG INDSATS
Det tyske marked skal adresseres i både
udviklingsindsatsen, såvel som i markedsføring. Det
betyder ikke at det skandinaviske marked skal
nedprioriteres; snarere er her tale om en udvidelse af det
eksisterende turismemarked, så Lolland udnytter det
potentiale, der ligger på den anden side af Østersøen med
Femern Bælt-forbindelsen.
Det anbefales at man ser nærmere på de kvaliteter, som
Lolland kan tilbyde det tyske marked i forhold til den
gængse forståelse af den tyske turist. Generelt bør disse
indsatser prioriteres:
•Der skal satses på større sommerhuse med plads til
min. 12. overnattende gæster, luksusbadeværelser og
sauna og pools.
•Tyskerne vil gerne have plads til at udfolde sig, så
sommerhusmatriklerne skal være større og der
skal tænkes i støttefunktioner (indkøbsmuligheder,
infrastruktur, formidling mv.).
•Aktivturisme og adgang til natur er også noget,
den tyske turist efterlyser.

”

Tyskerne rejser især til Danmark for
at holde ferie ved kysten. De
motiveres af et trygt og sikkert
overnatningssted, hvor der er plads
og tid til familien. De tyske gæster
vandrer og cykler i stor stil. Blandt
øvrige stærke rejsemotiver er
aktiviteter ved eller på vandet
(lystfiskeri, kajak, kano, dykning og
sejlads). Udover naturen er
muligheden for forkælelse med
wellness, gode madoplevelser og
shopping også højt på deres liste.
København vækster betydeligt
i Tyskland og tyskerne færdes med
stor glæde i de danske byer og
købstæder.

VisitDenmark: Tyskernes Ferierejser

DE SKANDINAVISKE TURISTER:

”

Der skal stadig være et stort fokus på
de skandinaviske turister. Lalandia er
fortsat den største attraktion for
denne målgruppe, som med fordel
bør udvides og styrkes. Der skal bl.a.
tænkes i ’reasons to stay’ og ’reasons
to come back’.

•Formidling og temaoplevelser formidlet på tysk eller med
tysk guide fremhæves også som attraktive.
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OPLEVELSER & VÆRDIKÆDER
Arbejdet med værdikæder handler om at få små og mindre
aktører til at arbejde sammen om det samme mål. Det uanset
om her er tale om naturformidling, lokale råvarer eller
kunsthåndværk. Små aktører har en større chance for at slå
igennem og få et positivt økonomisk afkast, hvis der tænkes i
samarbejde. Det betyder, at turismeaktørerne i højere grad skal
være bevidste om helhedsoplevelser for deres gæster, frem for
at fokusere på det produkt, de selv sælger. Det skaber værtskab,
helstøbte oplevelser og godt samarbejde på tværs af
destinationens aktører.
Værdikæder kan sikre en langt større bæredygtighed i forhold til
den forretningsmulighed, der ligger i de enkelte kæder. Samtidig
kan værdikæder ses som en god gæsteservice til turisten.
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KONCEPTER, FORRETNINGSMODELLER OG ORGANISERING
For at indfri sydkystens potentiale, anbefales det, at der
etableres en særlig indsats på disse områder inden for
oplevelser og værdikæder:

NYE FORRETNINGSMODELLER:
•Sommerhusmarkedet: Udbyg kapaciteten på
overnatningsmulighederne, og udvid og opkvalificer
sommerhusudlejningen.

TURISMEKONCEPTER:
•Naturturisme: Sats på naturparker og kulturlandskabet.

•Flexboligordning: Arbejd mere strategisk med flexboliger
og kommercialisér ordningen.

•Aktivturisme: Udvikl cykel- og løbeturisme og sats på
vandsportsaktiviteter for hele familien
•Gastroturisme: Udnyt at Lolland er Danmarks bedste
nyttehave
•Lystfiskeri: Sats på lystfiskerne og styrk eksisterende og
skab nye fiskesteder

ORGANISERING:
•Netværk: Saml de store og små aktører i ét netværk
•Formidling: Saml og spred formidlingen ét sted fra
•Opdatér gæsteservice: Tænk i decentral gæsteformidling
på de lokale steder.

•Herregårdstema og kulturhistorien: Formidl herregårdene
og den særlige lollandske kulturhistorie
•Handikapturisme og tilgængelighed: Udvikl
tilgængeligheden langs diget for børnefamilierne og
gangbesværede

Sivområde mellem Diget og Lalandia
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TURISMEKONCEPTER
NATURTURISME:
Sats på naturparker og kulturlandskabet

hvor man kan gå/opholde sig, og så den sårbare natur
beskyttes. / Arbejd med zonering af stradene

Lolland Sydkyst er rig på forholdsvis uformidlede
naturoplevelser. Her tænkes ikke kun på naturparkerne,
men også på den 63 km lange forbindelse og de
supplerende muligheder for at komme tæt på uspoleret
natur fra Rødbyhavn til Nakskov Fjord - samt omkring
Albuen, Kramnitze og Hyllekrog, som hver udgør tre
centrale natursteder på ruten.

AKTIVTURISME:
Udvikl cykel- og løbeturisme og sats på
vandsportsaktiviteter for hele familien

Lolland Sydkyst har et stort turismepotentiale i forhold til
oplevelser og koncepter for naturturisme. Det kræver, at
der udvikles et samlet natur- og oplevelsesgreb, ikke bare
på sydkysten, men på hele Lolland, så øen både lokalt,
nationalt og internationalt fremstår synlig og indbydende,
og med et formidlingssystem, der skaber overblik og
sammenhæng mellem de forskellige naturområder og
oplevelsesprodukter. Den besøgsrelaterede og rekreative
infrastruktur skal være af et højt kvalitetsniveau, og
netværk af private organisationer og virksomheder bør
deltage aktivt i mobiliseringen af brugere og håndteringen
af besøgende og turister.
IDÉER:
Udvikl temaruter med guider, som kan fortælle om flora og
fauna / Lav formidling på stedet med informationspunkter
om naturens flora og fauna. / Samlet digital formidling af
Lollands natur- og friluftsoplevelser / Inddragelse af lokale
foreninger og ildsjæle, som brænder for naturen, og som
kan bruges som ambassadører og lokale formidlere. /
Skab arkitektoniske nedslag i høj kvalitet, så gæsten ved,

overnatningsmuligheder for den aktive turist i form af
bed’n’breakfast, shelters og camping/ Udvid
pilgramsruterne og kombinér turene rundt på Lolland med
spirituelle ophold og formidling/ Invitér Lollands
cykelaktive til en workshop om udvikling af nye koncepter,
der både kommer lokale og besøgende til gavn, og lad
dem bære projekterne frem.

Med alt den plads som er på Lolland og på Lolland
Sydkyst, er der virkelig plads til udfoldelse! Lolland
Sydkyst skal satse på den aktive turisme og gøre diget
tilgængeligt for andre end de lokale, men i høj grad også
til deres glæde og gavn. For cykling gælder det at diget
skal kobles på internationale og nationale cykleruter, og
der skal arbejdes målrettet for at få etableret
støttefunktioner og nedslag, som kan gøre cykleferien til
en attraktiv ferieform. Løbestierne skal anmærkes –
ikke blot langs diget, men også som sløjfer og
markerede ruter, hvor afstandsforholdet er opmålt.
Vandsportsaktiviteter er sydkystens helt store
mulighed. Når lagunen ved Rødbyhavn kommer, bliver
der en unik mulighed for at programmere en
aktivitetszone, hvor lokale foreninger kan arbejde
sammen med turismeaktører om at tilbyde
undervisning, events og kompetencer ud i forskellige
former for vandports og friluftsaktiviteter. Det har
potentiale til at gøre lagunen til en ’reason to go’ for et
stort opland af lokale og besøgende éndagsturister.
IDÉER:
Guidede cykelturer, hvor områdets kulturhistorie og
natur formidles / kortlæg og formidling fleksible

Sti ned til stranden i Rødbyhavn
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GASTROTURISME:
Udnyt at Lolland er Danmarks bedste nyttehave
Enhver destination i Danmark ser lokale råvarer som en
vigtig del af deres stedbundne potentiale. Det er en
naturlig udvikling af den nye form for turisme, hvor det
lokale miljø, det lokale værtskab og ønsket om at få
autentiske, lokale oplevelser efterhånden er blevet del af
den besøgendes forventninger. Men her har Lolland
faktisk en fordel som den egn med Danmarks bedste
landbrugsjord og en række allerede promoverede aktører,
som har sat lollikernes produkter på den internationale
butikshylde. Men det skal udnyttes meget mere!
Det gode arbejde med at promovere lokale råvarer er også
et turismepotentiale, som giver erhvervsaktører,
turismeaktører og lokale ildsjæle en fordel. Der skal
samarbejdes på tværs og der skal tænkes i promovering,
netværk og fælles markedsføring i de specialiserede
kanaler, hvor gastronomi i forvejen er en ’reason to go’.
IDÉER:
Skab netværk blandt lokale aktører og ildsjæle, som
brænder for de lokale råvarer / Udvikl de eksisterende
initiativer, eksempelvis den årlige frugtvinmesse, til
større events og madmarkeder, som kan brande den
samlede gastrodestination. / Formidl lokale råvarer og
spisesteder på digitale platforme og markedsfør det i
udlandet og herhjemme. / Udvikl aktiviteter med afsæt i
sukkerroen og formidl Lollands sukkerroe-fortid. / Etabler
udekøkkener for lavvands-safari og udvikl konceptet
omkring Nak&Æd-jagtture.

HERREGÅRDSTEMA OG KULTURHISTORIEN:
Formidl herregårdene og den særlige lollandske
kulturhistorie
Bygningskultur og kulturhistorie er vigtige parametre for
mange kulturturister. Samtidig viser nye undersøgelser
at et godt bevaret kulturmiljø har en målelig højere
værdi end et miljø uden kulturværdier. Også i forhold til
turisternes valg af overnatning og udflugtsmål.
(Værdien af Bygningsarv, Realdania 2015).
Herregårdene og de små landsbymiljøer er særlige for
Lollands identitet og historie, og bør inddrages i
turismestrategien for sydkysten, om end den omhandler
hele destinationen. Allerede nu er der flere herregårde
og godser, bl.a. Knuthenborg Gods, Krenkerup Gods,
Frederiksdal, Søholt og Sædingegård, som arbejder
direkte eller indirekte med turisme. Både
markedsføringsmæssigt og i eventsammenhænge kan
det udnyttes meget mere end det bliver i dag.
IDÉER:
Herregårdsstemningen er unik for Lolland, den skal
bruges i markedsføring og formidling af Lolland. /
Arrangér åbent hus én dag om året, hvor herregårdene
åbner dørene op for besøg. / Arbejd med kulturmiljøerne
i landsbyen og sats på de mest intakte og kobl
bosætning med turisme, måske i form af
flexboligordningen (se særskilt afsnit).
Knuthenlund Gårdbutik
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LYSTFISKERI:
Sats på lystfiskerne og styrk eksisterende fiskesteder og
skab nye
Der er allerede nu gode steder for lystfiskeri og markedet
er nogenlunde stabilt med den nye fiskeguide og
etablerede fiskesteder og fisketurer
Men skal der satses mere på lystfiskeri som en
turismeform, er der behov for at gå mere strategisk til
værks. Der skal arbejdes med rensepladser, siddeforhold,
formidling og events, som kan være med til at løfte
markedet og udvide besøgsantallet.
Samtidig er det værd at huske at lystfiskerturisten ofte
ikke er bundet til ferieafholdelse i højsæson, men kommer,
hvis der er mulighed for god fangst og gode oplevelser.
IDÉER:
De lokale aktører skal indkaldes til udvikling og brainstorm
og de skal fremadrettet bruges som eksperter. / Allerede
eksisterende fiskepladser skal styrkes og forberedes,
særligt ved Rødbyhavn og ved Kramnitze. / Etablér events
og begivenheder som kan bruges som løftestang, bl.a.
Hornfiskefestivalen i Kramnitze, Langø havn eller
fiskestedet ved Spodsbjerg.
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NYE FORRETNINGSMODELLER
SOMMERHUSMARKEDET:
Udbyg kapaciteten på overnatningsmulighederne, og
udvid og opkvalificér sommerhusudlejningen.
Selvom antallet af overnatninger er svagt stigende efter et
fald siden 2010, er ét af de helt store potentialer på
sydkysten at få øget kapaciteten af
overnatningsmuligheder. Sommerhusmarkedet er et
oplagt sted at sætte ind. Én overnatning mere i et
sommerhus på sydkysten giver Lolland mulighed for at få
fat i turistens døgnforbrug på gennemsnitlig 500 kr. som
fordeles på en række ydelser bl.a. transport, mad og
oplevelser. Udover Lalandia udnytter Lolland Sydkyst
langt fra det potentiale, der ligger i at have sine turister
boende på destinationen i ferien frem for at være et
éndagsudflugtsmål.
For det første, skal der satses på at udvikle de tomme
sommerhusgrunde i allerede eksisterende områder. I
øjeblikket giver de indtryk af forfald og de får
kvadratmeterprisen til at falde. Fx estimeres det at godt
100 sommerhusgrunde ud af 550 står tomme i Kramnitze.
Det skal der gøres noget ved! For det andet skal de
eksisterende sommerhuse opdateres og opkvalificeres til
nye behov- og feriedrømme. Ofte er sommerhusene små,
der er for få sovepladser og komforten er for ringe, særligt
i forhold til det tyske marked. For det tredje skal der
tænkes i udstykning af nye sommerhusområder ved
strategisk udvalgte steder, særligt ved Kramnitze og
Humninge (se By og landskab). Endelig kan alternative,

overnatningsformer komme i spil: Private
bed’n’breakfasts, shelters og campingpladser. Det
vurderes at der på nuværende tidspunkt ikke er
økonomisk bæredygtighed i større hoteller.
IDÉER:
Brug Kramnitze som et laboratorium for udvikling af nye
forretningsmodeller for opkvalificeringen af de tomme
sommerhusgrunde. / Indhent viden, som kan give private
sommerhusejere et incitament til at igangsætte en
investering i eget fritidshus. / Udvikl
sommerhuskoncepter med investorer, som rammer det
tyske marked og samtidig er af så høj kvalitet, at det løfter
det samlede kvarter.

FAKTABOX:
Et godt, velistandsat sommerhus, som udlejes 14
uger om sommeren til 4,2 personer i gennemsnit,
giver rundt regnet en indtægt på 300.000 i
nærområdet (detailhandel, håndværkere, service
omkring huset mm.).
Feriehusudlejningernes Brancheforening.

FLEXBOLIGORDNING:
Arbejd mere strategisk med flexboliger og kommercialisér
ordningen
Lolland har allerede et godt grundlag for at arbejde
strategisk med den nuværende flexboligordning:
Hustyperne er kortlagt og prisrammerne er fornuftige. Det
der mangler er en kommercialisering af ordningen, så den
kan bruges af de relevante aktører og så formidlingen kan
rettes til de reelle mulige købere.
Det kræver at der udpeges en række kulturmiljøer, som
der skal satses på, både hvad angår selve miljøet og de
støttefunktioner, der knytter sig til dem: Infrastruktur,
faciliteter og natur. For det andet skal der udvikles
formidlingskoncepter, som gør det muligt for
ejendomsmæglere at rette deres henvendelse direkte til
markedet.
Indsatsen kan have demonstrationsværdi for lignende
destinationer i Danmark.
IDÉER:
Udpeg udviklingsområder, hvor investering og bevaring af
kulturmiljøet går hånd i hånd./ Samarbejd med én eller
flere kommuner, som står i en lignende situation om et
demonstrationsprojekt. / Indgå samarbejde med boliga.dk
om at sætte flexboligordningen på som et søgeord på
deres søgemaskine. / Udvikling af business case i
samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening.
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ORGANISERING
NETVÆRK:
Saml de store og små aktører i ét netværk
Turistorganisationers roller er ikke længere blot at
formidle destinationens udbud og attraktioner til gæster,
men i langt højere grad skal de støtte op om
turisterhvervets udvikling og skabe øget samarbejde og
synergi mellem destinationens forskellige udbud.
Derfor er der behov for medarbejdere, der kan omsætte og
formidle turismeanalyser til relevant viden, skabe retning
og opbakning til en fælles koordineret udvikling, og som
kan en spille aktiv rolle i netværksprocesser,
projektledelse og forretningsudvikling.
For Lollands turisme kræver det, at netværket
smidiggøres og at der arbejdes med at skabe fælles
retning på udviklingen. Et netværk vil lette
markedsføringssamarbejdet omkring De Danske
Sydhavskyster, og være en indgangsvinkel til Dansk Kystog Naturturisme, hvor den nationale indsats ligger.

IDÉER:
Årlig turismedag, hvor aktører mødes og deler viden og
erfaring med hinanden, og hvor nye tendenser og analyser
præsenteres i plenum. / Etablér temanetværk, hvor
aktører, der arbejder med de samme temaer, besøger
hinandens attraktioner, fx gastro- og lokale råvarer,
børnefamilieaktørerne etc. Det øger chancen for flere

værdikæder og nye forretningsidéer. / Brug netværket til
at udfolde dialogen mellem kommune og erhvervsaktører.

”

Der er behov for medarbejdere, der
kan omsætte og formidle
turismeanalyser til relevant viden,
skabe udvikling, og som kan spille
en aktiv rolle i netværksprocesser,
projektledelse og
forretningsudvikling.

FORMIDLING:
Saml og spred formidlingen ét sted fra

”

Den teknologiske revolution gør det muligt at arbejde
varieret med mange forskellige former for digital
formidling. I dag er udfordringen derfor ikke at gå viralt,
men at få formidlingen ud til de rigtige forbrugere på det
rigtige tidspunkt. Derfor bør Lollands turismeaktører
arbejde sammen om én platform, som kan formidle alle
store og små tiltag, og sende gæster videre ud i andre fora
og websites, hvor den specialiserede formidling foregår.

IDÉER:
Etablering af en fælles digital platform for Lollands
turismeaktører vil gøre det nemmere og mere naturligt

for turistaktører og foreninger at kommunikere og
koordinere på tværs af attraktionerne. Platformen bør
desuden bruges til at koordinere større events, så man
undgår konkurrence stederne i mellem. / Sørg for at der er
et samlet website, som formidler alle websites og
tematiseret viden.
OPDATÉR GÆSTESERVICE:
Tænk i decentral gæsteformidling på de lokale steder
Den anden vej rundt skal turismeaktørerne også
inddrages i udviklingen og være med til at præge den.
Gæsteformidling går i højere grad mod formidling, der
hvor gæsten er. Det kræver en nytænkning af god
gæsteformidling og lysten til at indgå i nye samarbejder –
også med ildsjæle, lokale og kommercielle aktører.
Pt. mangler der et dokumenteret analyse af nye
muligheder for god decentral gæsteservice, selv om
behovet er udtalt. Dansk Turismefremme fremkommer i
slutningen af 2015 med en rapport , hvor der kan hentes
overblik over tendenserne.
IDÉER:
Udvikl samarbejde med de større turismeattraktioner om
turismeformidling på stedet. / Gennemfør
værtskabskurser for mellemstore og små
turismevirksomheder. / Indgå dialog med lokale
foreninger og ildsjæle som kan fungere som ”lokale
værter”.
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PROJEKTER
For at fastholde momentum og komme i gang med de
gode idéer, præsenteres her en række projekter, som kan
kickstarte udviklingen. Nogle af projekterne er strategiske
projekter, dvs. væsentlige for at kunne indfri strategien på
den rigtige måde, mens andre viser initiativ og
engagement, og er vigtige bud på en indsats. Fælles for
projekterne er, at de er til at gå til. De er realiserebare og vil
afstedkomme stor effekt for udviklingen af Lolland
Sydkyst. På med arbejdstøjet!
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STRATEGISK PROJEKT 1 // MØDESTED VED DEN KOMMENDE LAGUNE
START ET STED – MEN DET RIGTIGE STED
IDÉ:
Stranden mellem Rødby Havn og Lalandia skal gøres til et
sted, hvor lokale og besøgende naturligt kommer hen –
også inden den nye lagune kommer. Der skal etableres et
mødested, som giver stranden et centrum, og som kan
bruges som afsæt til at skabe mere liv. Mødestedet kan
være en pavillon, et udsigtstårn eller et mindre
foreningshus f.eks. for vinterbadere eller aktive inden for
vandsport.
FORMÅL:
Formålet er at skabe et et aktivt sted, når den nye lagune
kommer, evt. som foreningshus – også for de
selvorganiserede. Forretningsmodellen er at foreningslivet
kan tilbydes undervisning, leje af udstyr og kompetencer,
som gør lagunen til et attraktivt destination for
vandsportsaktiviteter – for både lokale og for besøgende.
MÅLGRUPPE:
Lokale borgere, foreninger og besøgende.
REALISERING:
Borgerne/foreningerne skal selv bidrage med initiativ og
engagement. Derudover kan kommunen og private
aktører spille ind. Til finansiering kan der skeles til særlige
puljer, bl.a. Lokal- og Anlægsfonden.
INSPIRATION:
Cold Hawai i Klitmøller. Kabelpark – Aqua Sports Zone i
Hvide Sande.

Surf Camp i Cold Hawaii i Klitmøller
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STRATEGISK PROJEKT 2 // FORMIDLING AF DIGETS HISTORIE
KULTURARVEN OG KLIMAHISTORIEN I FOKUS
IDÉ:
Allerede nu bør der tænkes i formidling af digets historie.
Både i form af wayfinding initiativer langs diget, men
særligt i Kramnitzte, som på sigt kan huse et
formidlingscenter.
FORMÅL:
Formålet er at understøtte digets fortælling og
brandingpotentiale. Samtidig skal projektet bruges som
indgangsvinkel til udviklingen af et egentlig
formidlingscenter ved Pumpestationen i Kramnitze.
Hvornår blev diget bygget, hvad var hensigten? Hvor højt
har vandet stået, og hvad sker, der hvis vandstanden
stiger igen?
MÅLGRUPPE:
Besøgende og lokale, som opholder sig ved diget.
REALISERING:
Projektet kan forankres hos kommunen, men der bør
inddrages lokale historikere og ildsjæle, samt
borgerforeningen i Kramnitze og Pumpestationen.
INSPIRATION:
Se Dansk Turismefremme rapport om Wayfinding, januar
2016.
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STRATEGISK PROJEKT 3 // BORGERNETVÆRK I KRAMNITZE VENDER UDVIKLINGEN
KRAMNITZE – NYT NETVÆRK, NYT LIV
IDÉ:
Idéen er at etablere et nyt borgernetværk i Kramnitze, som
består af en bred vifte af borgere med forskellige
interesser og dagsorden, som skal skabe nyt liv i steder og
bygninger. Netværket kan adressere forskellige temaer,
såsom udstilling af lokale kunsthåndværk, marked med
råvarer og lokale begivenheder, oplæg og ture for borgere
og gæster på havnen, ved pumpestationen og ved den
gamle købmandsgård.
FORMÅL:
Formålet er at kickstarte udviklingen af Kramnitze indefra
ved at får en platform, hvor udviklingen af stedet er i fokus.
Netværket skal bruges til at udvikle midlertidige aktiviteter
og begivenheder, som på sigt kan gøre Kramnitze til et
nødvendigt stop på diget.

MÅLGRUPPE:
Lokale borgere og ildsjæle, som ønsker at få indflydelse på
Kramnitzes udvikling.
REALISERING:
Det anbefales at der nedsættes en styregruppe, som kan
sikre netværkets fremdrift og udvikling.
INSPIRATION:
Netværket for Mors landsbyklynger, som blev nedsat for at
få en koordineret og forankret udvikling af en række truede
landsbyer.

Samtidig kan netværket bruges som netværk i forhold til,
at udvikle nye modeller for opkvalificering af områdets
sommerhuse. Endelig udgør netværket en platform til at
kunne afsøge fonde og pulje for finansiel støtte til
aktiviteter og midlertidige events.

Netværksmøde for klyngesamarbejdet på Mors
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STRATEGISK PROJEKT 4 // NATIONAL CYKELRUTE LANGS DIGET
CYKELTURISME RULLER UD
IDÉ:
Den nationale cykelrute som etableres på tværs af landet
bør løbe langs diget, og derved giver mulighed for at
opdyrke cykelturismen på Lolland.
FORMÅL:
Etableringen af den nationale cykelrute langs diget er en
vigtig løftestang til at få fortalt om diget, som sydkystens
langsomme forbindelse. Samtidig vil den
opmærksomhed, som en nationalt cykelrute
afstedkomme, bruge til at igangsætte supplerende
cykelaktiviteter og støttefunktioner langs diget, som vil
give afkast i form af flere overnatninger, mere liv og
branding.
MÅLGRUPPE:
Danske og udenlandske cyklister
REALISERING:
Projektet forankres hos kommunen, men der bør
inddrages professionel aktører i udviklingen af
støttefunktioner langs ruten.
INSPIRATION:
Panoramaruterne i Danmark og Bike & Camp under
VisitDenmark.
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STRATEGISK PROJEKT 5 // TURISTWIFI I KRAMNITZE
BREDBÅNDSFORBINDELSE OG FORMIDLING
IDÉ:
Hvordan formidler man til sine turister i tyndt befolkede
områder, hvor skiltning ikke nødvendigvis er en god
løsning? Og hvordan kan man gøre det mere
tiltrækkende for sine gæster at gøre et ophold? Mange
turistdestinationer i landets yderområder har problemer
med dårlig internetdækning. Det skaber udfordringer for
turistaktørerne, og er med til at forringe
helhedsoplevelsen. Idéen med dette projekt er at
etablere en forsøgsordning med gratis turist-wifi i
Kramnitze.

INSPIRATION
Ringkøbing-Skjern kommune arbejder strategisk med
wifi, bla. i Hvide Sande. Også Odsherred har en
hensigtserklæring om at sikre internet til kommunens
besøgende.

FORMÅL:
Formålet er at give besøgende og turister adgang til god
netforbindelse, mens de er på diget og i Kramnitze. Det
skaber grundlag for ophold, giver anledning til digital
formidling og kan være en dynamo for udviklingen af
aktiviteter på havnen.
MÅLGRUPPE:
Besøgende turister
REALISERING:
Kommunen, evt. i et OPP med en privat investorer
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ANDRE PROJEKTER
KRAMNITZE – DEN GAMLE KØBMAND
IDÉ:
At forskønne og ombygge de gamle bygninger ved Den
Gamle Købmand v. Kramnitze og udvikle den til en klynge
af nye funktioner: Sommerhusudlejning, spisested,
købmand og evt. foreningshus med udadvendte
funktioner, som er åbne overfor gæster og besøgende.
FORMÅL:
Formålet er at etablere et ankomststed for Kramnitze, når
man kommer østfra. Ankomsten kan evt. understøttes af
udvalgte infrastrukturelle greb, så som indsnævring af
vejforløbet eller vejdump, som tvinger bilisterne til en
hastighedsnedsættelse og samtidig signalerer, at her sker
noget. Samtidig er det et delmål i sig selv at bevare
bygningskulturen i de gamle bygninger ved at puste nyt liv
i dem, og derved nyt liv i Kramnitze.
MÅLGRUPPE:
Lokale borgere og besøgende (primært sommerhuslejere).
ORGANISERING/FINANSIERING:
Ejet af Western Camp. Se nyt netværk for Kramnitze.
INSPIRATION:
Turismeklyngerne ved Sejerøbugten, Odsherred.
Rugbrødsbageriet i Vraa og Jyske Ås ”Stjernepladser”
under Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

DIGELØBET
IDÉ:
En tilbagevendende event, som udnytter det faktum, at
man kan løbe 63 km i naturskønne omgivelser med
vandet på den ene side og naturen på den anden. Et
anderledes løb, som betoner roen og naturen.
FORMÅL:
Formålet er at sætte fokus på diget og digets historie
gennem et event, som tiltrækker en ny målgruppe, nemlig
løberne. Samtidig kan løbet bruges til at markedsføre
sydkysten og Lolland i nye kanaler.
MÅLGRUPPE:
Aktive borgere og aktive turister.
REALISERING:
Foreningsliv og eventsbureauer, som ser en
forretningsmodel/interesse i at udvikle en nye og
anderledes koncept for et løb.INSPIRATION:
Uge 31 i Hornbæk. Cross-løb arrangementer rundt i landet.

Trailløb i Mols Bjerge
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LOKAL MADBUTIK I LALANDIA

MADFESTIVAL PÅ KRAMNITZE HAVN

IDÉ:
Idéen er at åbne en mindre madbutik i Lalandias
rammer, som primært sælger – og formidler – lokale
råvarer og produkter.

IDÉ:
Hvert år i uge 29 afholdes en hornfiskefestival i Kramnitze.
Idéen er at udvide arrangementet og gøre det til en
begivenhed for flere mennesker. Festivalen kan udvides
med boder med lokale råvarer, fiskeboder i midlertidige
pop-up butikker og en markedsføring på en række
kommunikationsplatforme til nye brugere og besøgende.

FORMÅL:
Formålet er at give Lalandias gæster en introduktion til
de mange lokale producenter og mindre landbrug, der er
på Lolland. Samtidig gør det deres oplevelse
stedsspecifik, og de lokale producenter får her en
mulighed for, at nå ud til en stor målgruppe.

FORMÅL:
Formålet er at sætte fokus på Kramnitze, som en lokal
destination for nye brugere, og samtidig kickstarte
udviklingen af Kramnitze med supplerende aktiviteter. På
sigt kan festivalen blive en større tilbagevendende
begivenhed, som kan brande diget som
lystfiskerdestination.

MÅLGRUPPE:
Lokale producenter og Lalandias gæster
REALISERING:
Madbutikken realiseres i et tæt samarbejde mellem
Lalandia og Knuthenlund.

MÅLGRUPPE:
Lokale producenter, lokale borgere og fritidsborgerne.
REALISERING:
Realiseringen skal ske i et samarbejde mellem de lokale
aktører, turismeaktørerne på Lolland og et
markedsføringssamarbejde. På sigt kan festivalen
indgå i en strategisk satsning på lokale råvarer. Det
kræver dog, at festivalen professionaliseres og at de
fysiske rammer, gør det attraktivt for lokale procenter at
komme.

INSPIRATION
Geopark Odsherreds mbutik i Nykøbing Sjælland.

Sildefiletering på Sildefestivalen, Hvide Sande

INSPIRATION:
Geopark Madfestival. Sildefestival i Hvide Sande.
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CYKELUDLEJNING LANGS DIGET
IDÉ:
Det skal være muligt at leje cykler på Diget. Man skal
kunne leje dem ét sted, og så aflevere dem et andet.
FORMÅL:
For at understøtte den aktive turisme på Diget, er det
hensigten at give besøgende mulighed for at cykle på
Diget uden at have cykler med hjemmefra.
Cykeludlejningen skal placeres centrale steder på Diget
og knyttes an til i forvejen strategiske stop på Diget.
Cykeludlejningen skal formidle cykelruter og cykelstop og
den skal fungere, som en forretningsmodel i sig selv.
MÅLGRUPPE:
Besøgende, som ønsker en mere aktiv form for ferie, eller
som gerne vil prøve at cykle langs Diget i en kortere eller
mindre rute.
REALISERING:
Projektet kan forankres hos en lokal aktør, som ser en
pointe i at udvide sin forretning. Derudover skal der sikres
samarbejde mellem gæsteservice og den generelle
turismeformidling. Endelig skal cykeludlejningen
kombineres med et par strategiske stop på ruten på
Diget, hvor det er muligt at få pumpet sin cykel (se plan).
INSPIRATION:
Panoramaruterne i Danmark og Bike & Camp under
VisitDenmark.
Cykeludlejning ved Bäckviken i Sverige.
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LOLLANDS SYDKYSTS BYER & LANDSKABER
Lolland Sydkysts byer og landskaber rummer en række
kvaliteter og potentialer, der skal styrkes og i højere grad
sættes i spil, hvis det skal lykkes at skabe en samlet
turistdestination. Det er essentielt at få turismegjort både
landskaber og byer, så de i højere grad kan blive en
naturlig og positiv del af den besøgendes oplevelse.
Diget er sydkystens unikke sammenhængende
landskabelige træk, der rummer fortællingen om
inddæmningen og det sydlige Lollands tilblivelse. Diget
rummer et helt særligt potentiale for sydkysten, og det
skal styrkes oplevelsesmæssigt, og de særlige steder, der
er langs diget og kysten skal i langt højere grad
iscenesættes og blive et aktiv for området .
Rødbyhavn rummer et potentiale som en ny type kystby.
Det er essentielt der skabes en langt højere grad af fysisk
og oplevelsesmæssig sammenhæng mellem byen og
Lalandia. Hovedgaden, havnen, stranden og det
fremtidige forland med de to laguner, rummer et stort
potentiale for at kunne styrke denne gensidige synergi.
Der skal arbejdes fokuseret og præcist med at udvikle
disse dele af området, for at kunne løfte destinationen
som helhed.
Kramnitze rummer en særlig kvalitet og har et potentiale
til at blive det samlende stop langs diget. Her er allerede
en koncentration af funktioner, med både havn, strand,
sluse, pumpestation og en større koncentration af
sommerhuse. Men området skal overordnet set
opgraderes og udvikles, for at kunne blive et levende og
attraktivt samlingspunkt.

Kramnitze
76

BYER & LANDSKABER // BILAG

DIGET OG DET INDDÆMMEDE LANDSKAB

Det lollandske dige er Danmarkshistoriens længste
kystsikringsprojekt. Det beskytter Sydlolland fra Nakskov
Fjord og 63 kilometer mod øst. Efter århundredets værste
stormflod den 13. november 1872, der oversvømmede en
tredjedel af Lolland, udbød staten det lollandske dige i
licitation. Mellem 1874 og 1877 flyttede 600 arbejdsmænd
1,73 millioner kubikmeter jord med skovl og trillebør.
Jorden blev lagt op som et kæmpedige og forstærket med
kampesten på ydersiden. Der blev også bygget 27 sluser.
Den største sluse ved Kramnitze modtager vand fra 19.870
hektar eller godt en sjettedel af hele Lolland. Diget har
sikret den landbrugsøkonomiske udvikling siden den store
stormflod.

Diget og det inddæmmede landskab tilfører Lolland
Sydkyst et særegent stykke kulturlandskab, der dominerer
den landskabelige oplevelse af området. Det flade
landskab og de åbne vidder giver en oplevelse af åbenhed,
plads samt en allestedsnærværende og markant horisont.

Det inddæmmede landskab er et åbent og fladt terræn
med meget få gårde og huse i landskabet. Karakteristiske
strukturer er de lange lige veje, levende hegn og kanaler.
Mest markant er det lollandske dige, der afgrænser hele
områdets kystlinje. Det nærmeste bagland varierer i
anvendelse fra natur- til sommerhus og erhvervsområder.
Det lollandske dige er et markant og karaktergivende
element af stor rekreativ værdi for området. Det er muligt
at gå og cykle oppe på diget med udsigt til havet på den
ene side og det flade landbrugsland på den anden.

Et markant træk langs det 63 km lange dige er forholdet
mellem bebyggelse & landskab. Langs diget ligger en
række byer og sommerhusområder, der ligger som perler
på en snor på den sydlige del af øen. Mellem de relativt
små bebyggelser langs diget kiler landskabet sig ind og
åbner op mod de åbne og dominerende landskaber. Denne
markante landskabs- og bebyggelsesstruktur tilfører
sydkysten en særlig kvalitet, og gør at naturen og
landskabet er allestedsnærværende.

Den sydlollandske muld er blandt landets bedste
dyrkningsjord, og hele 86 % af jorden er i dag
dyrkningsland. Dyrkningen af landbrugsjorden er en synlig
del af den landskabelige oplevelse på det sydlige Lolland,
og de flade åbne dyrkningslandskaber vidner om at
landbruget og råvarerne altid har haft stor betydning for
Lolland.

Diget
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SYDLOLLANDS NATUROMRÅDER:
I begge ender af strækningen langs sydkysten findes to
unikke naturområder, som tilfører det sydlige Lolland
naturoplevelser, der varierer fra det stringente og
planlagte kulturlandskab, der definerer diget og det
inddæmmede land.
Naturpark Nakskov Fjord findes på det flade Vestlolland
og udgøres af en 12 km dyb fjord med hele 10 store og små
øer samt en 7,5 km lang krumodde kaldet Albuen yderst.
Fjorden er for det meste omkranset af 4 meter høje
stormflodsdiger og dyrket landbrugsjord. Naturpark
Nakskov Fjord kaldes Danmarks ø-rigeste fjord og dækker
et område på omkring 55 km². Ude på fjorden er der året
rundt muligheder for spændende naturoplevelser.
Naturpark Nakskov Fjord er mange steder lavvandet med
dybder under 2 meter. Hist og her gennemskæres
fjordbunden dog af naturlige og menneskeskabte
sejlrender.
Mod øst findes Hyllekrog Naturreservat, som er fredet
område dels pga. dets enorme betydning for både
trækkende og rastende fugle og dels pga. en særlig flora.
Fredningen gør at færdsel på odden kun er tilladt uden for

ynglesæsonen, dvs. i perioden fra 16. juli til 28. februar.
Hyllekrog er udlagt som vildtreservat og er en del af det
danske netværk af reservater, der giver fristeder for
rastende og ynglende fugle samt sæler. Det er et stort
reservat set i dansk sammenhæng og det meste af
reservatet ligger på søterritoriet. Hyllekrog er en del af et
stort Natura 2000-område på ca. 80.000 hektar der
udgøres af Smålandsfarvandet, Guldborgsund, Bøtø Nor
og Hyllekrog-Rødsand. Der er lagt en naturplan for
området og den naturpleje, der foregår i området følger
denne plan.
LOLLAND OG KLIMABEVIDSTHEDEN:
Diget er historisk set et af Danmarks største
klimasikringsprojekter, og klimasikringen har dannet
grundlag for at det sydlige Lolland ser ud, som det gør i
dag. Det er ikke kun digelandskabet der er en synlig
markør af en stillingtagen til klimaudfordringerne der
påvirker verden mere og mere. Vindmølleparker og
solceller, er synlige elementer i det flade landskab når
man bevæger sig omkring på Lolland. Sammen med
Visual Climate Center i den tidligere Højbygaard
Papirfabrik i Holeby, skabes en tydelig fortælling om en
fortsat klimabevidsthed på Lolland.

Lolland Sydkyst
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DE UTILGÆNGELIGE OG USYNLIGE KVALITETER:
Lolland Sydkyst rummer en lang række landskabelige og
oplevelsesmæssige kvaliteter, men de ligger i høj grad
hemmeligt hen og er umulige at finde for den uindviede.
Langs kysten og diget findes strande af høj kvalitet, fine
landskabsoplevelser, store naturområder og enkelte
havne- og sommerhusområder, som er værd at besøge,
men som i dag står gemt og uformidlet hen.

På trods af forskellighed i placering og
opførelsestidspunkt, er de meget ens i vej- og
matrikelstruktur, og de fleste er karakteriseret ved at
have relativt små matrikler på omkring 700-800 m2. De
fleste steder er det rene sommerhusområder uden
andre funktioner, som eksempelvis dagligvarebutikker,
restauranter, iskiosker og lignende.

Dette skyldes til dels en svag infrastruktur langs kysten,
der ikke naturligt leder besøgende til de gode steder, og
dels at der er en gennemgående mangel på skiltning og
way-finding. Der findes et fint netværk af infrastruktur for
bløde trafikanter, men dette er heller ikke synligt for den
besøgende

Sommerhusene langs sydkysten er opført på forskellige
tidspunkter gennem det sidste århundrede, og for en
overvejende del af sommerhusene gælder, at de er
forholdsvis små og primært til privat brug.
Sommerhusområderne er opført på udstykninger på det
flade inddæmmede landskab, og besidder ikke
væsentlige landskabelige kvaliteter, udover
landskabskig for de sommerhuse som ligger i kanten af
udstykningerne. Diget gør desuden at kun meget få
sommerhuse har udsigt til vandet, også selv om de i
realiteten ligger i første række mod kysten og vandet.

DE MANGE, MEN ENSARTEDE SOMMERHUSE:
Der er omkring 3.700 sommerhuse på Lolland, hvoraf
langt de fleste ligger i sommerhusområder langs Diget på
sydkysten. Sommerhusene ligger i udstykninger af
forskellig størrelse, spredt over det meste af sydkysten.

Sommerhus på Lolland Sydkyst
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SYDLOLLANDS BYSAMFUND
De tre primære bysamfund på det sydlige Lolland er
Rødby, Holeby og Rødbyhavn, Byerne har henholdsvis
2110, 1441 og 1589 indbyggere*. Holeby er udpeget som
Erhvervscenter, Rødby som Oplandsby og Rødbyhavn
Turismecenter. Alle bysamfund er udpeget til at være
specielle udviklingscentre i kraft af deres placering ved
motorvejen og den kommende Femern Bælt-forbindelse,
både i forhold til boligudbygning, erhverv og offentlig
service.
DE VELBEVAREDE, MEN NEDSLIDTE BYER:
Både Rødby, Holeby og Rødbyhavn har alle en relativt
velbevaret bystruktur, og særligt bykernerne er
sammenhængende i skala og bebyggelsesstruktur. De
tydelige og velbevarede bystrukturer fortæller om byer,
der er opstået over korte perioder og siden ikke er blevet
voldsomt påvirkede af moderne byomdannelse. De
velbevarede bystrukturer giver overordnet set en
sammenhængende byoplevelse i de tre forskelige
bysamfund.
Industrikulturen er en væsentlig del af Lollands historie, og
byerne er i høj grad vokset op om de tidligere
virksomheder. I Holeby findes både Den Gamle Papirfabrik
og B&W, som begge er industrikulturminder med
væsentlig bevaringsværdi. I flere af byerne er der desuden
bygget en hel del arbejderboliger, som er med til at
karakterisere byernes arkitektoniske udtryk.
I Lolland Kommune stod 14,6 % af kommunens boliger
tomme i 2014, hvilket er blandt de højeste tal i landet,
hvilket også er en tydelig og synlig del af bybilledet i

både Rødby, Holeby og Rødbyhavn. Generelt er byerne
præget af et vist forfald, og byernes midter er i høj grad
præget af at de fleste byfunktioner er fraflyttet.
Hovedgaderne i de tre byer står alle med mange tomme
butikker, og der er en udbredt mangel på byliv. På tværs
af de tre byer findes der også ganske få eller ingen byog oplevelsesrum.
KRAMNITZE – ET SAMLINGSPUNKT PÅ SYDKYSTEN:
Kramnitze er en landsby og et tidligere fiskerleje
beliggende ved diget. Kramnitze ligger ca. 9 kilometer
fra Rødbyhavn og har en lille havn, og der ligger en stor
pumpestation fra 1966, der pumper vand ud af Rødby
Fjord for på denne måde at holde den tørlagt.
Pumpestationen er Nordeuropas største af sin art, og er
en af mange langs sydkysten.
Havnen, stranden, slusen og pumpestationen danner
tilsammen et autentisk og sammensat område, som
opleves som en form for samlingspunkt på denne del af
sydkysten. Området er dog præget af at være delvist
nedslidt og meget tilgroet, og der er i dag ikke store
muligheder for rekreation eller ophold på stedet.
Kramnitze er i dag præget af de to store
sommerhusområder Hummingen og Kramnitze/
Tjørnebjerg, og der har indtil for få år siden været
købmand, restauranter og lignende, hvor kun en enkelt i
dag er åben.
Hovedgaden i Rødby
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BYERNES ROLLE I TURISMESAMMENHÆNG
Både Rødby og Holeby er primært boligbyer, der danner
rammerne om hverdagslivet i den sydlige del af
kommunen. De har begge dagligvarebutikker, men byder
ellers på begrænset handelsliv. Byerne er udfordrede af
den fortsatte fraflytning, og spiller ingen rolle
turismemæssigt. Byerne skal genopfinde sig selv som
velfungerende hverdagsbyer, før de evt. kan blive aktiver
for turisme på Lolland Sydkyst.
Rødbyhavn er ligeledes udfordret, og bl.a. med en halvtom
hovedgade og en skole, der lukkede i 2012. Rødbyhavn
adskiller sig dog væsentligt fra Rødby og Holeby ved at
ligge ved kysten, og har både havnen samt den
umiddelbare nærhed til både strand og Lalandia.
HOVEDGADEN:
Hovedgaden i Rødbyhavn er et karakteristisk byrum, der
skala- og størrelsesmæssigt fortæller om en by, der var
planlagt til at blive meget større end den blev.
Hovedgaden er, på trods af at være delvist funktionstømt,
et byrum med meget fine kvaliteter, som er rart at opholde
sig i. Gadens bredde har gjort det muligt at skabe
forskellige zoner, der rumligt fungerer fint med en
trafikzone i midten, flankeret af brede fortove og
stringente trærækker, der giver plads til de bløde
trafikanter og ophold.

østlige del rummer primært færgeterminalen for
Scandlines-færgen til Puttgarden, mens den vestlige er
mere sporadisk i brug. Den del af den vestlige havn, der
grænser op mod færgehavnen, er stadig aktiv og et par
store siloer skyder i vejret og er markante elementer i
det flade by- og havne landskab, mens aktiviteten i den
vestlige del af det indre havnebassin er mere sporadisk.
Den vestlige del af havnen rummer en række
charmerede pakhuse, flere arbejdende bådværfter, en
lille lystbådehavn og hovedsædet for Femern Bælt A/S,
der samlet set er en autentisk ramme om det liv, der
foregår i dag.
Havnen opleves ikke som et sted, der i dag er en del af
byens liv. Der er mangel på muligheder for ophold,
aktivitet eller andre steder eller funktioner, der kunne
understøtte byens liv. I dag virker havnen i højere grad
som en barriere mellem bymidten og stranden.
STRANDEN:
Stranden ved Rødbyhavn er en af sydkystens bedste, og
byder på en bred og attraktiv sandstrand, som har blå
flag, hvilket indikerer at badevandet er i top. Stranden
opleves i dag som værende afkoblet fra byen, og den
ligger nærmest hemmeligt hen vest for havnen og
bymidten.

HAVNEN:
Havnen er en vigtig del af byens historie, og er stadig et
omdrejningspunkt for en del aktivitet i byen. Havnens
Gade i Rødbyhavn
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LALANDIA – DEN LEVENDE BY, DER LUKKER SIG OM SIG SELV

Lalandia er ikke en by i klassisk forstand, men er alligevel
det sted på sydkysten, der i dag opleves mest urban.
Under et tag findes en bred vifte af byfunktioner, bl.a.
restauranter, supermarked, butikker, oplevelsestilbud og
lignende, der sammen skaber et levende – og til tider
hektisk - miljø.
Rent fysisk og oplevelsesmæssigt lukker Lalandia sig dog
om sig selv. Lalandia vender ryggen mod diget og kysten,
mens de få indgange åbner op mod parkeringspladsen og
de omkringliggende ferieboliger. Oplevelsesmæssigt er
der i dag næsten ingen sammenhæng mellem Lalandia og
Rødbyhavn, på trods af den umiddelbare nærhed, og de to
byer opleves som to modsatrettede byområder.

Lalandia Feriecenter
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FEMERN VIL TRANSFORMERE SYDKYSTENS LANDSKABER
NYE LANDOMRÅDER MED NATUR OG REKREATION:
På begge sider af Femern Bælt opbygges
landopfyldningsområder i form af kunstige halvøer, der
rækker ca. 500 m ud i havet. Opfyldningerne foretages
ved hjælp af udgravet materiale fra tunnelrenden.
Der er to landopfyldningsområder på Lolland. Områderne
er placeret på hver sin side af den eksisterende færgehavn
ved Rødbyhavn og strækker sig ikke længere ud end
færgehavnens moler. Det samlede areal er ca. 3.000.000
m2, svarende til 3 km2 eller 300 ha. Diget langs den
eksisterende kystlinje vil stort set være uforandret og vil
fortsat fungere som højvandssikring ind mod land. Et nyt
dige beskytter landopfyldningsområderne mod havet.
I den endelige udformning vil landopfyldningsområdet
fremtræde som tre landskabstyper; fritidsområder,
vandområder og græsarealer – med hver deres natur og
anvendelsesmuligheder. Såvel naturmæssigt som
rekreativt skabes nye muligheder og værdier. Det nye
landområde vil blive udformet med laguner, nye
strandområder, enge, kuperede landskaber og en
kystklint.
Når Femern Bælt-forbindelsen bygges, vil en del af diget
og de bagvedliggende områder gå tabt, da de bruges til
sænketunnelens tilslutnings- og rampeanlæg med
motorvej og jernbane, tunnelportal og betalingsanlæg.
Derudover mister diget sin umiddelbare kystnærhed på
den strækning øst og vest for Rødbyhavn, hvor der skabes
et nyt landområde.

De nye landområder vil ændre kysten ved Rødbyhavn
markant, og selv om kystlinjen flyttes længere væk fra den
eksisterende by, havn og strand, vil det tilføre Rødbyhavn
en lang række nye kvaliteter. Selve det nye landområde,
har med sine nye typer landskaber og funktioner,
potentiale for at kunne blive en attraktion for byen og
sydkysten som helhed.
OPKØRSEL, AFKØRSEL OG STATION:
Femern Bælt-projektet indeholder udover selve tunnelen
også permanente anlæg på land, herunder en ny motorvej
og jernbane frem til eksisterende motorvej og jernbane.
Opkørslen fra tunellen vil ske i det nyetablerede forland.
Det nye tilslutningsanlæg til motorvejen etableres tæt på
tilslutningen til eksisterende motorvej mellem
Ottelundevej og eksisterende motorvej. Trafik til
Rødbyhavn ledes efter frakørsel ind på den eksisterende
motorvej, der fremover forventes at få status som
kommunal vej, mens trafik mod Rødby føres mod nord ad
udvidet Ottelundevej og ind på Lundegårdsvej.
Togstationen i Rødbyhavn bliver som en del af Femern
Bælt-projektet nedlagt. I stedet får Lolland en station
mellem Rødby og Holeby, der erstatter den gamle station.
Den nye og omfattende infrastruktur, vil ændre måden
man vil komme til og fra Rødbyhavn på. I og med afkørslen
ligger mellem Rødbyhavn og Rødby, vil man ikke naturligt
blive ledt ind til Rødbyhavn hvis man kommer sydfra. Den
nye station vil med en placering mellem Rødby og Holeby,
gøre at det bliver vanskeligere at tage toget til Rødbyhavn.

Visualisering af Femern Bælt-forbindelsen
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LOLLANDS SYDKYST // SOMMERHUSOMRÅDER

Sommerhusområdet Krathaven

Sommerhusområdet Vesternæs

Sommerhusområdet
Næsby Strand

Sommerhusområdet
Dannemare Strand

Sommerhusområdet Maglehøj
Strand
Sommerhusområdet Kramnitze
Sommerhusområdet
Hummingen

Sommerhusområdet Bredfjed

Sommerhusområderne
Hyldtofte og Saksfjed
Østersøbad

Der er omkring 3.700 sommerhuse på Lolland, hvoraf langt de fleste
ligger i sommerhusområder langs Diget på sydkysten.
Sommerhusene ligger i udstykninger af forskellig størrelse, spredt
over det meste af sydkysten.
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LOLLANDS SYDKYST // STRANDE
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Langs kysten findes en perlerække af strande, hvoraf mange har
blåt flag og gode faciliteter, også for handicappede.

DIGET – HELE DANMARKS SYDKYST
Potentialeplan for Lolland Sydkyst
Udarbejdet for Lolland Kommune
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